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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação do Centro Municipal de
Ed ucação I nfa nti I " Noemia Bittencourt Carnei ro".

DATA DA ABERTURA - 30/10/2013 às 14:00 horas

VALOR MAXIMO - R$ 163.876,50 (cento e sessenta e três
mil, oitocentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos).
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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação do Centro Municipal de
Educação lnfanti! "Noemia Bittencourt Carneiro".

DATA DA ABERTURA - 3011012013 às 14:00 horas

DOTAÇÃO:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
1860;
12.365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Carneiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
1970;
4490.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1980; 1990.

VALOR MAXIMO - R$ 163.876,50 (cento e sessenta e três
mil, oitocentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, I 43. 3266.8100, A - 86.250-000 1
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PREFEITURA MUNIC!PAL

* NOVA SANTA BARBARA

' OOJ 7,.1 l'1.í

Yt 1- 2,)\

Nova Santâ Bárbara,07 de Outubro de 2.013.

CORRESPONDÊNCIA t NTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE TICITAçÃO

Solicito através deste que sejam tomadas providências no sentido de iniciar o

processo licitatório referente à Reforma e Ampliação do CENTRO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO TNFANTTL "NOÊM|A BTTTENCOURT CARNEIRO", no valor de Rs 163.876,50

(Cento de sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos). Desta

Íorma, encaminho projeto de engenharia, orçamento e cronograma.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,
0

í
lvan Satihiro ml

Engenheiro Civil I,k,

Exmo. Senhor,

CIÁUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencourt de N4oraes, no 222 - Centro - Cep 8625G000 - Fone/Fax (043) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001S0

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.Dr.oov br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBACA - PR. ) PLANTLHA DE SERVTçOS
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450,91

747,34
L7,78

8s,38
138,36
150,31

m3

m2

un.

un.
m2

m2

6,27
17,22
2,OO

2,OO
141

s3,92

55,32
9,69
6,84

32,84
1,4,54

5,23

346,86
108,72

13,68

6s,68
106,43
2a2,OO

450,91
74r34

L7,74

85,38
138,36

366,60 216,30 1.200,38

sERVtçOS rNrCrArS

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE ESQUADRIAS MÉTALICAS

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OE PASSAGEM

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO

LOCACAO DE OBRA

I
738991OO2

85334
72142
72743
73801

74O77 /0O1

m 102,00 42,85 4.370,70 5.681,91 2.159,13 3.522,14 s.681,91

2

74L56/OO7

FUNDAçôES
ESTACA A TRADo(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3,

MOLD. IN LOCO

3

19519/OO7

74OO7 /0O2

74254/0O2

73942/OO2

73972/O02

74151/OO3

74706lOO7

73653

74254/OO2

74254/OO2

73942/OO2

139721OO2

276,31

47,73

1.595,44

131 ,23

273,93

1.442,47

ESTRUTURAS

ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldTames
ARMACAO ACO CA-50, DtAM. lOMM -FORNECTMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DoBRA / coLocAÇÃo - baldrames
ARMACAO DE ACO CA-60 DtAM.4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA

DE 1o%) / DoBRA / COLOCAÇÃO - baldÍames
CONCRETO FCK=2OMPA, VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO -

baldrame
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAT DE CONCRETO EM ESTRUTURAS -

baldrame
IM PERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM BALDRAMES, DUAS

DEMAOS - baldrâme
FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - pilares
ARMACAO ACO CA,50, DrAM. lOMM -FORNECTMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DOBRA / COLOCACÃO - pilares
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 7O%I /
DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares
ARMACAO DÊ ACO CA-60 D|AM.4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares

CONCRETO FCK=2oMPA, VIRADO EM BÊTONEIRA, SEM LANCAMENIO - pilares

mg

m2

kg

kg

mt

m3

m'

m2

kg

kg

kg

m3

6,21

33,65

306,19

3L,47

3,88

3,88

67 ,37

18,03

293,27

25,22

44,65

4,5L

40,52

47,42

6,54

6,94

296,49

23,98

6,18

17,77

6,54

6,54

6,94

296,49

251,63

7.393,74

2.OO2,48

218,40

1.150,38

93,04

415,98

207,40

7.971,59

764,94

309,87

1..337 ,77

327,1,2

7.477,92

2.603,23

283,92

1.495,50

r20,96

540,77

267,81

2.492,87

21,4,42

402,83

\.734,32

815,36

1.666,O7

193,O7

L.247,26

327,72

996,55

937,L6

90,86

254,23

720,96

324,46

274,69

897,43

77,79

128,91

29s,51
l
)

r§

3.876,
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m3

m3

kg

kg

m3

m2

4,57

15,93

275,9r

37,O5

2,87

2,47

23,98

77,77

6,54

6,94

296,49

23,98

108,15

777,94

7.412,O5

257,73

8s0,93

68,42

140,59

23t,32

1.835,67

334,27

1.106,20

89,47

41,.64

7.774,83

227,30

918,15

140,59

189,68

660,84

106,96

188,05

89,47 16.031,18

7 4757 /OO3

73653

742s41002

1394210O2

73972/OO2

7 4757 /OO3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - PiIATES

FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - vigas

ARMACAO ACO CA-50, D|AM. 10MM -FORNECTMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)

/ DoBRA / colocAçÃo - vigas
ARMACAO DE ACO CA.6O DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORÍE (C/PERDA

DE 1o%) / DoBRA / corocncÃo - visas

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - vigas

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigAS

m'

m'

3,63

27,90

577,82

24,7 7

2.097,49

541,15

2.726,73

703,49

t.254,30

436,17

7.472,44

267 ,33 3.430,2373892/OO2

4

83534

PAvTMENTAçÃo
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO

IMPÊRMEABILIZANTE (e=7cm)

PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA)

PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM

MADEIRA

m

m

319,99

31,60

45,38

27,OO

14.521,15

663,60

78.877 ,49

862,68

7.362,22

5r1,61

17.575,27

345,O7

7393s/00s

5 PAREDES E DlvrsóRrAs
ALVENARTA EM TTJOLO CERAMTCO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO

PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM
VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES 19.740,17

6

?2t46

72744

739LO/006

ÉSQUADRIAS

RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAI
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO

REAPROVEITAM ENTO DO MATERIAL

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,

8OX21OX3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEt

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 7OX21OCM,

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

UN 2,00 37,73 63,46 82,50 4,72 78,37

un 2,OO 51,43 102,86 733,72 733,72

un 9,00 417,35 3.756,15 4.883,00 4.O52,89 830,11

544,30

1
--;

)
o-l

73970/OO4 un 6,00 470,48 2.462,88 3.207,14 2.657 ,45
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831,98

8.644,76

67 4,? 4

325.80

300,60

1.081,57

11.238,19

877,t6

423,54

390,78

10.451,51

456,L2

86s,26

194,83

289,78

216,31

146,61

427,04

228,77

101,60

un

un

un

un

m2 30,18

11,00

2,OO

6,00

2,00

415,99

286,44

61,34

54,30

150,30 22.3t2,20

739701011

6103

7 4068/OO2

74069/OO7

7 4068/OO4

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 16OX21OX3,5CM, 2

FOLHAS, INCTUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

JANELA BASCULANTE OE FERRO EM CÁNTONEIRA 5/8"X1/8" LINHA POPULAR

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE

ACABAMENTO POPULAR
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO

DE ACABAMENTO POPULAR
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS,

PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM

AIAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM

30,18 64,27 2.060,39 2.674,57 2.303,51 374,99m 2.67a,51
7

72722
VIDROS

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

1.686,28

1.533,32

339,68

1.495,38

383,33

773,23

m2

m2

m

53,92

63,88

20,75

45,39

23,08

16,79

2.447 ,43

L.474,35

348,39

3.181,66

1.916,66

452,97 5.557,22

74088/001

72LO6

8

7204L

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA qUALIDADE, SERRADA, NAO

APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM,
INCLUSO IUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMÉNTO DE

16CM
9

9.1

72735

7392A/OO2

73927 /OO7

5995

500101

240,OO

603,34

603,34

603,34

19,00

3,15

4,20

77 ,28

13,08

20,33

756,OO

2.534,03

LO.425,72

7.891,69

386,27

982,80

3.294,24

13.553,43

10.259,19

502,75

757 ,25

1.185,93

3.659,43

572,96

150,65

825,55

2.108,31

9.894,00

9.746,23

351,51

REVESTIMENTO

Revestimento
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 {CIMENTO E AREIA)

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO

MANUAL
EMBoCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,sCM, PREPARO

MANUAL
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRÂCO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA

PENEIRADA), ESPESSURA O,5CM, PREPARO MECANICO

REPARoS DE TRINcAS/RAcHADURAS, COM RECUPERAçÃO DO REBOCO

m

m2

m2

m2

!
l
)

cr,;ã

m

.r' Rua

ti,',:'.' dil



eREFEITURA MUNtctpAt DE NovA SANTA gÁR, ,Àn - pR. PLANILHA DE SERVIçOS
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PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO

BRANCO
RoDApÉ EM cERAMTcA ESMALTADA 1A pEt-v, pADRAo MEDro, ASSENTADA

COM ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/

CIMENTO BRANCO
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (âté h=1,50m) (banheiros ê

lavanderia)
FORRO DE PVC EM REGUA DE 1OO MM (COM COLOCACAO)

Pinturã
PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - paredes internas
PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - paredes externas
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - portas
PINTURA ESMALTE BRILHANTÊ (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,

M AR M

m'

m2

m

m2

m2

mr
m'

m2

46,88

96,91

123,L4

49,55

848,00
294,56
85,05

6,O4

73829/007

7392s/OO2

11587
9.2

737sO/OO7
73954/OO7
73739/OO1

6067

s6,63

18,88

28,67

37,50

8,61
12,76
LL,25

24,65

2.654,al

7.829,66

3.530,42

1.858,13

7.30L,28
3.758,59

956,81

Ma,a9

3.457,26

2.374,56

4.589,55

2.475,56

9.497,66
4.886,16
L.243,86

193,55

2.484,97

r.772,56

3.533,95

1.932,45

3.322,O8

1.905,60
472,67

52,26

1.055,60

6.169,58
2.980,56

77 L,79

L47,29

966,35

666,00

483,11

57.241,98

10
10.1

45224

11693
73547

rrusnuçôrs xroúur.rcas
Louças e Metâls
VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSiVE

ENGATE
BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)

COLOCACAO BANCA EXCLUSIVE BANCA

LAVATORIO LOUCÁ BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO TUXO S/LADRAO 52X39CM

FERRAGENS EM METAL CROMADO SrFAO 1680 1'X1.1/4" TORNETRA DE

PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVUTA DE ESCOAMÊNTO 1600 RABICHO EM PVC

FORNECIMENTO
COLOCACAO CUBA LOUCA EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,OCM, PADRAO POPULAR,

COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1' E

CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE2,25MM,
COMPRIMENTO DE 8OCM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE

srNTÉTrco

un.

m2

m

un-

un

un

6,00

2,16
3,60

6,00

6,00

2,OO

330,34

320,57
44,44

185,55

24,78

109,s5

7.982,O4

692,43
174,38

2.576,65

900,16
226,70

2.576,65

900,16
6,80

139411OO2

73540

7 4057 /OO2

219,90

1.113,30 7.441 ,29 r.447,29

145,08 188,60 188,60

279,70 284,83 762,35

l
)

{

27399 un 6,00 69,46 416,7 6 541,79 547,19

722,48

Jffii [-f'vFtt-
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6049

10.2

TANQUÉ SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO

BRANCO 1.1/4'X1.1/2", STFAO PLASTTCO TIPO COPO 1.1/4" E TORNETRA OE

METAL AMARELO CURTA 1/2' OU 3/4,, PARA TANQUE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
caixas, Tubos, conexões e Peças

cAtxAs, TUBos, coNExÕEs E PEçAS

UN

UN

2,00

1,00

7t1,,85

5250,00

343,70

5.250,00

446,81,

6.825,00

27 2,55

3.207,75

774,26

3.677,2s
11

7 4Lt4/OO7
74Os4/OO7
74Os4/OO2

739s3/006

rNsrArAçõEs ErÉÍRrcAs
PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO

PONÍO OE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)

PONÍO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E

LAMPADA FLUORESCENTE 2X4OW, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

pt
un
un

UN

2,OO

44,OO

38,00

44,OO

85,39
116,04
98,36

73,74

770,78
s.105,76
3.737,68

3.246,32

222,O7

6.631,49
4.858,98

4.220.22

95,47
7.924,47
1.311,93

2.996,35

t26,55
4.772,62
3.547,06

7.223,86 15.938,70

t2
9537

TIMPÉZA FINAI. DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OERA m2 322,O5 1,S1 486,30 632,74 75,86 556,32 632,18

1l ililrlá0,Ê0§ihr

IVAN SATIHI

Engenheiro Civil EA PR 104407/D

f
)

@

L3,4t7,a3
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CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO GTOBAI.
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CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0811012013

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do
Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia BittencouÉ Carneiro".

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contratação de empresa especializada para reforma e
ampliaçáo do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro",
num valor previsto de R$ 163.876,50 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e
setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme solicitação do Sr. lvan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do município.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine ristina di
Seto eLi çao

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Cettro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - rvrvrv.nsb.pr.qov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0811012013

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de 0811012013, informamos a existência de
previsáo para recursos orçamentários para contratação de empresa
especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação
lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro", num valor previsto de R$ 163.876,50
(cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta
centavos), conforme solicitação do Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil
do município.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; í 840;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860;
12.365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Carneiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo: í930, 1940; í950;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1970;
4490.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1980;1990.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

(

' \..;
Laurita de Sotàa Campos
Contadora/CRC 045096/04

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n. 222, Centro, t 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-E-mails-lic itacao@nsb.or.sov.br - www.nsb or.gov.br
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NOVA SANTA eÁRaena 'n12

coRRESpoNDÊxcn rNrBRNa

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 08/10/2013

Prezada Senhora,

Em atenção às conespondências expedidas pelo Sr. Ivan Satihiro Tagami,
solicitando contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Cameiro", num valor previsto de R$
163.876,50 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos),
e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

05 - Secretaria de Educação, Espone e Cultura;
004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365 .027 0 .2021 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860;
12.365 .0280 .2022 - Manutenção do CENF Noemia B. Cameiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1970;

4490.51.00.00 - Obras e Instalações; 1980; 1990.

Encamiúo a Vossa Seúoria este processo para que leúa o parecer
jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

t
Elaine rts ud

Setor Licitações

k

Rua walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 1266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitaçqqajsb.u€a!.ú - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaíães da Costa no 512, FonetFax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .O8O/OOO1-60

E-marl: pEnsh@onda.com br, Nova Santa BáíbaÍa - paraná

Oigem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitoçao

Conforme eryediente encaminhado a esse Departamento

Jurídico em dato de 08 de Outubro de 2013, uisando emissôo de parecer sobre o

processo de licitaçao, referente a Contrataçdo de empresa especializada para

reformo e ampliação do Centro Municipal de Educaçd.o Infantil'Noêmia BittencourÍ

Carneiro", num ualor preuisto de R6 163.876,50 (Cento e sessenta e três mil,

oitocentos e setenta e seis reais e cinEienta centauos), e a despesa sera suportoda

com reclfisos da Secretaia de Educaçao, Esporte e Cultura, conforme informaçào

prestada pelo Departamento de Contobilidade do Município, atendendo cto contido

no artigo 14, da Lei n" 8.666/ 93.

Houue, porÍanto, maniÍestação do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentdia, estando desta

fonno cumpido o disposto no artigo 14, da Lei n' 8.666/93., o quol preceitua que:

nentutma compra ou seruiÇo serd feito ou contratado sem a adequodo

caracterizaçdo de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o selt

pagamento, sob pend de nulidade do ato e responsabilidode de ELe lhe tiuer dado

causo.

Diante do preço máximo e para melhor aproueitamento do

procedimento sempre para garantir a moior competítiuidade e transparêncio

possíuel, a licitaçdo deuera ser feita na modalidade de Tomoda de Preço, nos

termos da legislaçao em uigor, ou seja, determinado em funçdo do limite constante

no art. 23, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/ 93.

Por fim, informa-se qte o tipo de licitação a ser adotodo é o

preuisto no art. 45, § l', Inciso I, da lei retro citada.

PARJ;CER,ruNIOrcO
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PREFE]TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wafter Guimarães da Costa no 5í 2, FonetFa\ (cÉ.3l2&1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: pE!§U@gllblgE E - Nova Santa BáóâÍa - Paraná

É o parecer, S.M.J.

Noua Santo Barbaro, 08 de Outubro de 2O13

rd d Perelra
Ad a

A
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PREFEITURA IIUNICIPAL

Irorffi$ffiHn
Estado do Parará

CORRESPONDENCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Juridico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PREçO t" OO7 l2OL3, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa especializada para reforma e ampliaçào
do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro",
normatização clc procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, nos termos da Lei no 8666 de 21 de
junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O15l2Ol2, designando os
membros da Comissão de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçào seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convie r para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo para as providencias
necessárias.

Nova Santa Bárbara, 09 I lO I 2013.

icipal

Rua Walfiedo IJrrencoLrir dc Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbara,

4/"

Paraná - www.nsb or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
'n17

EDTTAL DE LtCTTAÇAO
TOMADA DE PREçO n" 00712013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
gÁneaRa, ESTADo Do paRaruÁ, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia 30 de outubro de 2013, às 14:00
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Antônio Rosa de Almeida n' 130, Bairro
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO, do MENOR PREÇO, POR EMPREITADA
GLOBAL, conforme se especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
3011012013 às 1.1:00 Horas

OBJETO - Contratação de empresa especializada para construção de rede de
energia elétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011.

VALOR MAXIIúO - Contratação de
ampliação do Centro Municipal de
Garneiro".

DOTAÇAO -

empresa especializada para
Educação lnfantil "Noemia

reforma e
Bittencourt

a i i'r
c

;;fi-:oj ii,:,r i,'--:., '.
i{?J ôi 5ú --c.":51,,:^.1.. 

.L-,,r, r -. ,:a.jo uo, L
-A Io t l\

05 - Secretaria ,re EducaÇão, Esporte e Cultura;
004 - Manuten;.ic da !:Cr:ação lnfantil;
12.365.0270.202'1 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860;
12.365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Carneiro;
3390.30.00.00 l.laterial '1: Consumo; í930; í940; 1950;
3390.39.00.0C SLrtr:: !,:riços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1970;
4490.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1980; 1990.

O EDITAL COMPLETO, pcderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Setor de LicitaçÕes, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -
Centro, Nova S,. ta Bárl-',:a - PR, ou ainda sersolicitado pelotelefone43-3266-8100
ou "e-mail" lici' ov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

§ srn 3l i.i ! al

N:','a Santa Bárbara, 09 de outubro de 2013

Eduardo MoMnher de souza
Presidente da Comissão de Licitação

Poftaia no 01 5/2012

R!r V!alkrdo Biltcncourt de Moraês,222. E(0xx43) 3266.8100 C.N.PJ. 95561.0t0/0001{0
E,mai : llciracao@nsb.pr.aov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURÂ MUNICIPÂL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARÁNÁ

DepaÍtamento JurÍdico

Ref. Tomada dc j Íeços n" OO7 l2OL3 - Contratação de empresa
especializad:r p:ria reforma e ampliaçáo do Centro Municipal de
Educaçáo Inlantil "Noemia Bittencourt Carneiro".

À pr-esente Tomada de Preços, bem como o edita.l
convocatório atendcn as exigências da Lei n" 8666/93.

N r)\,a Sxrta Bárbara P 2013

An a ns ra
ênto Jurídico

0
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E6tado do Paraíá
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TOMADE DE PREçO No 007/2013.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do
Cenho Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro".

Entrega dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia 30/10/2013. Setor
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua WalÍre
Bittencourt de Moraes, n' 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - PR.

Abertura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Rua

Antonio Rosa de Almeida n' 130, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, às 14:00
horas do dia 30/10/2013.

de

do

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO

PARANÁ, em atendimento a solicitaÇão da Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura e autorização do

Prefeito Municipal, através da presente licitaçã0, na modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei

Federal no 8666/93 e posteriores alterações, tem a Íinalidade de receber propostas para a contratação,
pelo critério MENOR PREçO POR EMPREITADA GLOBAL, do objeto descrito no art, 10 e de acordo com
projeto em anexo e a Dotação:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
004 - Manutenção da Educação lnfantil;
'12.365.0270.2021- Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;

3390.39.00.00 - 0utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860;

12.365.0280.20n- Manutenção do CEINF Noemia B, Carneiroi
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1930; 1940; 1950;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1970;

4490.51.00.00 . 0bras e lnstalações; 1980; 1990.

1 -DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada
para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro",
conforme relação de quantitativo, cronograma físico financeiro, projeto e especiÍicaÇôes técnicas, anexa ao
presente edital, dele fazendo parte conforme as especificações a seguir:

Objeto: ContÍatação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de

Educação lnfantil "Noemia Bittencourl Carneiro".

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.

Capital Social Mínimo: R$ 16,000,00 (dezesseis mil reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Preço Máximo: R$ 163.876,50 (cento e sessenta e hês mil, oitocentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos).

) Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior a:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara. 1
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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Estado do Parará

- Experiência em construção de edificaçoes com estrutura em concreto armado e

O prazo de execuÇão da obra será contado a partir do '100 (décimo) dia da data de
assinatuÍa do contrato.

Para cada lote, o valor do subtotal da planilha de serviÇos, de cada grande item, deverá
respeitar o percentual pré-estabelecido na Planilha de Serviços, parte integrante deste edltal,
admitindo-se uma margem de vanaÇão para mais ou para menos em ate 30% (trinta por cento).

OBS: Se o valor do subtotal na planilha de serviços apresentada pela proponente de um
grande item exceder a margem de variação de 30% do percentual indicado na tabela abaixo, a diferença
enlre o valor proposto e o máximo admissível, será pago com a última parcela do cronograma Íísico-
Íinanceiro,

lndependentemente do valor apresentado pela proponente, para cada grande item, o
preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo, estabelecido no Artigo í0, sob pena de

desclassiÍicaçã0.

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execução do objeto do edital em epigraÍe serão financiadas com os

seguintes recursos orçamentários:

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Educaçã0,
Esporte e Cultura), no valor de R$ 163.876,50 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis
reais e cinquenta centavos), sendo R$ 83,372,90 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e

noventa centavos), para materiais e R$ 80.503,60 (oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta
centavos), para mão de obra, que serão pagos conforme execução da Obra e medições Íeitas pelo

Engenheiro responsável pelo Municipio.

3 - CoND|ÇÓES DE PARTTCTPAçÃo

3.'1 - Poderão participar da presente licitação:

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçoes exigidas pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteraçoes, na Secretaria de Estado da Adminislração e Previdência do Paraná - SEAP, com certiÍicado de

cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n" 1 e n"
2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçôes exigidas pela Lei n0 8.ô66, de 21 de junho de 1993 e suas

alteraçoes, em oukos órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de cadastro em
vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n" 1 e n'2), ou;

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2" da

Lei no 8.666/93.

3,2 - Está impedido (a) de participar da licitação:

a) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

Rua Walfiedo Bittencourt de Momes n'222,CefiÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.sov.br

I

alvenaria.
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Estado do Parará

b) empresa ou mnsórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da
obra, ou da qual o autor do prqeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cenÍo) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou submnkatado;

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta
Íederal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de conlratar com o
licitador.

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de empresas

3.3 - Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma
única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4. DA APRESENTAçÃO DoS ENVELOPES

4.1.0s envelopes le ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAÇÃO referente à habilitaçã0, e
PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horáno e local indicados neste Edital, devidamente
fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

4.2. Não será concedido prazo suplementar paru a apresentaÇão dos envelopes, nem permitida à

alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda coneção do que constar nos documentos ou
propostas.

5. D0 Trpo, PREço E CoND|ÇÔES DE PAGAMENTO:

5.1, A licitação será realizada sob o regime de empreitada por menor preço global, sem reajuste de
preços.

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 163.876,50 (cento e sessenta e hês mil,
oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, conespondente as etapas dos

serviços executados, As faturas parciais não poderão possuir valores inÍeriores a 10% (dez por cento) do

valor global do contrato, como também a fatura final não poderá ser inÍerior a 40% (quarenta por cento) do

valor global do contrato. O pagamento será efetuado após aprovação da Íolha de mediÇão,
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1). ENVELOPE ',t',- DOCUMENToS DE HAB|LITAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 007/20í3
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:

2).ENVELOPE..[',- PROPOSTA DE PREçO .
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 007/2013
NOME DA PROPRONENTE:

ENDEREçO DO PROPONENTE:
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5,4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicará na
aprovação deÍinitiva dos serviÇos correspondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Município poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a execução das
obras, modificando ou rescindindo o conkato, pagando neste caso, à empreiteira contratada, somente os
serviços executados até a data da rescisã0, com o devido desconto dos percentuais do INSS bem mmo o
expressamente determinado pela Lei n0. 8.66ô/93,

6. PRÂZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1.0 prazo máximo para execução total da obra, objeto da presente licitaçã0, será de 60 (sessenta)
dias, contados do 100 (decimo) dia, após a emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura
Municipal.

6,2. O yazo de execução é impronogável, salvo oconência de força maior ou caso fortuito, que deverão
ser formalmente justiÍlcados, Íicando a critério da administração, a aceitação ou náo dessa justiÍicativa,

7 . DA HAB|L|TAçÃO PRELTMTNAR - ENVELOPE No 1

Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE l, devidamente Íechado e inviolado, os
documentos abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou por qualquer processo
de cópia autenticada, por cartório competente ou servidor da Administração. As folhas deverã0,
preferencialmente, seÍ do tamanho A4 (21,0 X 29,7cm) e a de rosto deverá conter a mesma indicação do
ENVELOPE No'1. O volume preferencialmente encadernado com tipo espiral, deverá conter o índice dos
documentos com as páginas conespondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.

7.í . QUANTO A HABTLITAçÃO JURíDICA:

t7.'1.1 - Certificado de Cadastro, nas condiçoes exigidas pela Lei no

8.6ôô de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no setor de Cadastros e Obras do Licitador, ou, na

Secretaria de Estado de Administração do Paraná (SEAP), ou ainda em qualquer outro órgão ou entidade

da Administração Pública, com Certificado em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n0 01 e n0 02).

'7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro

de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de kabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a paíir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 09 - Anexo).

\7.1 .3 Regisko comercial, no caso de empresa individual ou ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova

da diretoria em exercicio, com o ramo de atividades compativel com o objeto deste edital.

7,2 - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7,2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas

RuaWalfredoBittencoundeMoraesn'222,CentÍo,t43.3266.8100,8-86.250'000-NovaSantaBárbara,4[
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\a) Federal mediante apresentação de certidão negativa de débitos
de tributos e a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional da sede da empresa;

.b) Estadual mediante a apresenlaçâo de certidão de regulandade
fiscal e certidão negativa de divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado da sede da empresa;

\c) Municipal mediante a apÍesentação de certidão negativa emitida
pela respectiva Secretaria de Fazenda do Município da sede da empresa;

OBS: No caso em que a cerlidão negativa de débitos de tributos/de
regularidade Íiscal e a certidão negativa de divida ativa Íorem unificadas,
este documento único poderá ser apresentado.

t7.2.2 - prova de Regutaridade de débito expedida peto lÚSS (QND), e
prova da situaÇâo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGÍS (CRS); laf

7.2.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão

negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne

5.452,de lsde maio de 1943. (NR).

7.3 - QUANTO A HABTLTTAçÂO TÉCNtCA:

Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura

e Agronomia - (CREA);

7.3.2 - Declaração assinada pelo responsável técnlco e representante

legal da empresa proponente, que utilizará materiais de boa qualidade, constante no memoríal descriüvo a

serem utilizados na execução da obra;

Y.S.o . Declaração de recebimento de documentos (Modelo n" 03 - +lí
Anexo);

\7.3.4 . Atestado de Visita (Modelo n'04 - Anexo) expedido pen-l-l-
licitador. E recomendado à proponente, quando da visita ao local da Obra, que obtenha, por sua exclusiva

responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos

associados com a visita ao local da Obra serão arcados integralmente pela própria proponente;

Obs. . 0 proÍissional representante do proponente, devidamente habilitado

junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a Íinalidade de proceder

à visita e inspeçã0. A proponente será responsável por danos pessoais (fatais ou não), perdas ou

prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, os quais nâo teriam

oconido senão pelo exercício dessa autorização.

'7.3.5 - Relação de veículos, máquinas e equipamentos a serem

disponibilizados para execução da Obra, em todas as sua fases, constando o nome, número do RG,

assinatura do responsável legal, o nome, número do RG, nÚmero do registro CREA, e assinatura do

Engenheiro habilitado, com apresentação da declaração Íormal de sua disponibilidade, sob pena de não
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habilitação. Mesmo que não conste no edital, relação minima de veiculos, maquinas e equipamentos, a
proponente deverá apresentar, sob pena de inabilitaçã0. (Modelo n' 10 - Anexo).

OBS: Caso as cerlidões de regularidade não apresentem a data de
validade, serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias após a data de emissão das mesmas,

7.4. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA:

7.4.1)Atestado de Execução de Obra

Atestado e/ou declaraÇão, de execuçãg de, no minimo, uma obra

semelhante de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior à solicitada no ltem l;

s atestados e/ou declaraçoes deverão ser mmprovados através

de "Certificado de Aceruo T, nal - ATP" do responsável (eis) técnico(s) e da empresa
proponente, emitido pelo "Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA"

\7,4.2 - Declaragão de responsabilidade técnica indicando o responsável

técnico pela execução da Obra (Modelo n'05 - Anexo), até o seu recebimento definitivo pelo

Contratante. 0 mesmo não poderá ser substituido sem expressa autorização e anuência do Contratante.

Obs. E vedada, sob pena de inabilitaçã0, a indicação de um mesmo

técnico como responsável técnico por mais de uma proponente.

\7.4.3 - Comprovação de vinculo empregaticio entre o responsável
técnico, elencado no item anterior ff .a.21, e a proponente, mediante registro em caÍteira de trabalho e

ficha de regisko da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio da

empresa, tal comprovação poderá ser Íeita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou

contrato social.

7.5. QUANTO A QUALTFTCAçÃo ECONÔMrCA FTNANCETRA:

7.5.1 Declaração expressa do responsável legal da proponente

participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou

lmpedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer reslriçoes ou notas desabonadoras no cadastro de
quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

7.5.2 - Comprovação do capital social, integralizado e registrado na

Íorma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltem 1.1.

Obs. O capital social poderá ser atualizado pela proponente para a data

limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e n0 2), através de indices oficiais

especiÍicos para o caso.
/.5.3 Declaração de que mncorda com todas as condiçoes

estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fato
superveniente impeditivos da habilitação (Modelo n' 06 . Anexo).

7.5.4 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitante deverá

oferecer caução em moeda corrente brasileira, carla de fiança bancária ou segurogarantia no valor de R$

1 .600,00 (um mil e seiscentos reais). Este documento deverá constaÍ no Envelope no 01.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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7.5.4.1 - A garantia de manutenção da proposta deverá ser efetuada nos

termos do Ad 56, § 10, l, ll e lll da Lei n0 8.ô66/93. Caso a proponente apresente a garantia mediante

cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta conente especiíca, Íicando a

habilitação condicionada à sua compensação.

7.5.4.2 - A garantia de manutenção da proposta oferecida pela
proponente vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for Íirmado. A
garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serâo devolvidas dentro dos trinta dias
seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante requenmento por escrito.

7.5.4.3 - A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta

quando:

a) retirar os envelopes n' 'l - habilitação preliminar e/ou n' 2 - proposta

de preços durante as Íases do cerlame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão de licitação;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda, dentro

do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execuçâo,

8. DA PROPOSTA DE PREçO - ENVELOPE No 2

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente

lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume

distinto, que deverá ser apresentado em original. As folhas deverã0, preÍerivelmenle, ser do Tamanho

44, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope no 2. O volume preferencialmente

encadernado com o tipo espiral, deverá conter um indice dos documentos com as páglnas

conespondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

8.'t - CARTA.PROPOSTA DE PREçO

Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo n' 07 - Anexo)

datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas. A proposta

deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por preço

global a preços Íixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá mnter:

a) Razão Social, endereç0, telefone, "fac-simile", E-mail, e o CNPJ da

proponente;

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com

respectiva assinatura;

c) Data;

d) Preço Global do objeto em moeda brasileira coÍTente, grafado em

algarismos e por extenso;

e) Prazo de execução do objeto;

f) Prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados à partir

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas

(Envelopes no 1 e no 2), pela Comissão de LicitaÇão;
g) Declaração da empresa proponente de que aceita todos os termos do

presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos

os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros,
inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais,

ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e
impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de

execução das obras/serviços,

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa BiíLrbara.
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8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original
de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação especiÍica no prazo

de validade, A solicitação e as respostas deverão ser Íeitas por escíto. No caso de a proponente recusar-
se a estender o prazo de validade da proposta, sua pÍoposla será rejeitada. Caso a proponente concorde
com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modiÍicar a respectiva proposta, nem sequer argüir
futuramente qualquer alteração de preços.

8,1.3 - Serão desclassificadas as propostas de interpretação dúbia, as
preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes, as que

não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apresentarem preços

acima dos estabelecidos no presente Edital, ou manifestamente inexeqüiveis, não atendendo as

disposições dos Artigos 44 e 48 da Lei n0. 8.6ô6/93.

8,1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio

inÍormatizado, redigida de forma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, sem omissões, irregularidades ou deÍeitos de linguagem que diÍicultem a interpretação e o
julgamento, além de ser datada e assinada pelo Íepresentante legal e pelo responsável técnico da

empresa proponente.

8.2. PLANTLHA DE SERVTçOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo n" 08 -

Anexo), datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá conter:

a) Razão Social;

b) Municipio, obyeto e proleto;

c) Data;

d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades,

preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global;

e) Nome, RG n0 e assinatura do responsável legal pela empresa, bem

como o nome, número do regisko do CREA e assinatura do

Engenheiro responsável,

Obs. A proponente deverá preencher a Planilha de Serviços

relacionando os preÇos unitários e o parcial, O preço parcial e resultante da multiplicação das
quantidades, Íornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. 0 subtotal proveniente da soma dos

preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais,

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades

8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as quantidades

serão Íomecidas pelo licitador (Anexo). 0 rol de serviços e as quantidades fomecidas pelo licitador náo

poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a inclusão ou subtraçã0, pela proponente, de

serviços e de quantidades, no rol de serviÇos e de quantidades, fomecidas pelo licitador, sob pena de

desclassificação.
8.2.3 - Preços Unitários

8.2.3.1- Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha de

Serviços, na coluna 'PREÇO UNITÁR|O" e deverão ser apresentados para cada serviço, em

conÍormidade com o projeto, as especificações e as demais peças Íomecidas pelo licitador.
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8,2.3.2 - Deverão estar incluidos nos preços unitários materiais,
equipamentos, testes, aparelhos, Íenamentas, instrumentos, materiais de consumo, mão{e-obra,
dissidios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, inforlúnio
do trabalho, impostos, taxas, administraçã0, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não
especiÍicadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execuçâo da Obra.

8,2.3,3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a
viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra,

8,2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão ser
entregues por esctito ao presidente da Comissão de LicitaÇão, no prazo impronogável de 48 (quarenta e
oilo) horas após o recebimento da solicitaçã0.

8.2,4 . Cronograma FisicoFinanceiro

Deverá ser apresentado um cronograma físico-financeiro (Modelo n" '10 -

Anexo), devidamente preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, número
do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome, no do registro no CREA e
assinatura do engenheiro habilitado.

8.2.4.1 - O licitador deverá ajustar com a proponente vencedora o reÍerido
cronograma, caso constate desequilíbrio físico-financeiro, inconeçâo e/ou necessidade de eventual ajuste
Íace o contido no ltem l, A simples inconeÇâo não acarretará a desclassiÍicação da mesma.

expressamente
desclassificada

8.2.4.2 - 0 cronograma fisico-flnanceiro corrigido deverá ser aceito
pela proponente. Caso a proponente rejeite a coneção, a sua proposta será

8.3 - DTSPOSTçÕES REFERENTES À pROpOSU DE PREçOS

8,3.1 - A apresentaçâo da proposta de preços na licitação será

considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, especiÍicaçoes,

e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informaçoes necessárias e satisfatórias

sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da
licitaçáo lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os projetos, peças gráÍicas, especiÍicações,

memoriais e todos os demais documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

8.3,3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento

adicional será considerada se decorrer de eno ou má interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do

Edital, das peças gráficas, das especiÍicaçoes técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da

licitaçã0,

8.3.4- Não será aceito preço para instalação de canteiro e mobilização

com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços.
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9 - RECEPçÃO E ABERTURÂ DAS PROPOSTAS

9,1 - No dia, na hora e no local Íixados neste edital, a Comissão de
Licitaçâo receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará, junlamente com os
representantes que assim o desejarem, o envelope n0 2, que contem a proposta de preços, e procederá

a abertura dos envelopes no 1, que contem a documentação que será submetida à análise da Comissão
de Licitação e das proponentes interessadas.

9.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que não for membro integrante da diretoria, deverá apresentar à

Comissão de Licitação, Carta Credencial com Íirma reconhecida, que lhe outorgue poderes legais junto à
mesma, caso queira opinaÍ ou participar ativamente da sessão (Modelo n'02 - Anexo), ou através de
Procuração passada em Cartório.

9,3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes no 1 e no 2 e aberto
o primeiro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação ou

substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes n0 'l e n0 2, ressalvados os erTos e

omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio signiÍicativo, contanto que essa
relevância não prejudique ou afete a classiÍicaÇão Íelativa de qualquer proponente. Contudo, exislem tipos

de enos ou omissões básicas, que por sua gravidade, são considerados insanáveis, por exemplo: falta de

assinatura em documentos, na proposta de preços, na planilha de serviços, e no cronograma físico-

Íinanceiro. Assinatura aposta por exemplo por elemento não credenciado ou não habilitado, ou ainda, a
não apresentação de garantia de manutenção de proposta.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e pelos

presentes que assim o desejarem, a mesma cientiÍicará aos interessados que o resultado da análise da

HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes n0 2 serão comunicados

diretamente as proponentes através dos meios usuais de mmunicação (edital, "fac-simile', E-mail,

publicação na imprensa oÍcial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura

das propostas (envelopes n0 1 e n0 2), que registraÍá as reclamações, observaÇões e demais oconências,

e será assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes participantes que assim o desejaÍem.

10. ANÁL|SE DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO PRELIMINAR

10.1 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar

qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital.

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com

bonã0, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação.

10.3 - Não serâo aceitos protocolos em substituição a documentos

10,4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentação

atenda às exigências estabelecidas neste edital.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cerrtro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4 10
Paraná - E - E-mails- licitacao@, nsb.or.gov.br - www.nsb pr.eof.b[



ffiwllftPREFEMJRÂ MUNICIPAL

Estado do Parúá

o29

10.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
Licitação poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova
documentaçã0.

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos meios
usuais de comunicação (edital, "fac- simile', E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da habilitação
preliminar,

11 . ABERTURA DoS ENVELOPES No 2 - PROPoSTA DE PREÇOS

11.1 - Na data e hora fixados para a reunião de abeíura dos envelopes
no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos
envelopes n0 2, fechados e inviolados, Caso a proponente inabilitada não se fizer representar na sessão,
será devolvido pelos meios convencionais, apos a homologação da licitaçáo.

11.2 - Na data e hora aprazada, a Comissão de Licitação, procederá à

abertura dos envelop,es n0 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o nome da proponente, o
objeto, o preço global, o prazo de execução e o pÍazo de validade de cada proposta, que será rubricada
pela Comissão de Licitação e por cada representante das proponentes presentes que assim o desejarem,
sendo apos lavrada Ata circunstanciada da reunião de abertura, que registrará as reclamaçoes,
observações e oconências e será assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das
proponentes que assim o desejarem.

11,3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a

Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à

habilitaçâo preliminar, salvo em razão de fato superveniente ou conhecido apos a análise dos documentos
de habilitação preliminar.

l2.JULGAMENTO E CLASSTFTCAçÃO DAS PRoPoSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissão de Licitação avaliará, julgará e classiÍicará as
propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade
competente para as demais providências.

12.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço global

analisado, desde que cumpndo o exigido no edital.

12.3 - A Comissâo de Licitação Íará a conferência da planilha de serviços,
que contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários. Constatado erro

aritmético ou o não cumprimento do estabelecido no ltem l, com relação à variação do percentual pré-

estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as devidas correções obedecendo-se os

critérios Íixados neste edital. Se a proponente não aceitar a coneÇão do preço analisado, sua proposta

será rejeitada.

12.4 - Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço

unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitaçã0, exista eno
grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o preço parcial cotado prevalecerá

e o preço unitário será conigido.
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12.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal
indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conÍerido, prevalecerá o valor conferido.

'12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global
indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

12.7 . Seá desclassificada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o pÍesente edital, a que
proponha qualquer oÍerta de vanlagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens baseadas nas
oÍertas das demais proponentes;

12.7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero;

12.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüivel pela
Comissão de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o
contrato ao preço de sua oferta;

12,7.4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços globais
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas,

superiores a 50% (cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) Preço global orçado pelo licitador;

12.7.5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço máximo do
lote;

12.7.6 - Quando for evidente a falta de conconência ou a existência de

conluio ou práticas de conupção em licitaÇoes e/ou em execução de contratos, sujeitas a sanções
previstas na legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um

representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente, inconeu em práticas

coÍTuptas contrárias aos mais altos niveis éticos, o licitador poderá:

a) Rejeitar qualquer proposla de adjudicação relacionada com o

respectivo processo de aquisição ou contratação;
b) Declarar o proponente inelegivel, para participar em futuras

licitações ou contratos em que o licitador for parte.

12.7 .7 - Se todas as propostas de preços forem desclassiÍicadas, a

Comissão de LicitaÇão poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentaÇão de ouka
proposta de preço.

12.7.8 - Oconendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao soÍleio, em sessão pública, para se conhecer a ordem

de classificação.

12.7 .9 - A classificaÉo das propostas de preços será comunicada

diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile', E-mail, e
publicação na imprensa oÍicial).
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13 - ADJUDTCAçÃO E CONTRATAçÃO

13.'l - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador poderá

desclassiÍicar, por despacho fundamentado, qualquer pÍoponente, sem que lhe caiba indenização ou
ressarcimento e sem preluizo de outÍas sançoes cabíveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou

capacidade fi nanceira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execuÇão da obra dar-se-á mediante termo de contÍato de
empreitada, a ser flrmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitaÇão, após a homologação da
licitação, sendo que o prazo do mesmo será de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura e o prazo

máximo para execuçâo total da obra será de 60 (sessenta) dias, contados do 100 (décimo) dia, após a
emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal,

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de
contrato de empreitada (Modelo n'01 - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da

data de homologaçã0, sob pena de decair do direito de contrataÇão, sujeitando-se às penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do

contrato, quitaçâo do debito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREI/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.

13.5 - E facultado ao licitador, quando a empresa convocada não assinar

o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classiÍicaçã0,
para tazé)o em igual prazo e nas mesmas condiçoes propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a
revogação da presente.

14. DA GARANTTA DE EXECUÇÃO

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo

de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução que servirá de garantia à fiel

observância das obrigações contratuais.

14.2 - Com base no Artigo 56, §20, da Lei 8.6ô6/93, será exigido da

empreiteira contratada, prestação de garantia de 5,0% (cinco por cento), do valor do conÍato, a ser

escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - caução em dinheiro;

b) - seguronarantia
c) - Íiança-bancária

'14.3 - A cauÇão responderá pelo fiel cumprimento das cláusulas do

contrato, em especial, pelas eventuais multas que forem impostas.

14.4 - A caução poderá ser levantada com os juros e acréscimos da

poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da

obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada dará quitação, em se tratando de cauÇão em dinheiro,

14,5 - Caso a empreiteira contratada opte por seguro{arantia ou fianÇa

bancária, os mesmos deverão ter validade até a emissão pelo Município do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra.
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'14.6 - Caso optar por caução através de cheque, esse devera ser emitido

eu Íavor do municipio, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do contrato por parle de
contratada,

14.7 - Qualquer majoraÇão do valoÍ contratual obrigará a contratada a
depositar, nas mesmas modalidades do item 14.2, valor conespondente a 5% (cinco por centol do valor da
alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de
execuÇão, se assim o desejar.

14.8 - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional,
se houver, quando

Contrato de Empreitada;
a) da inadimplência das obrigaçÕes e/ou rescisão unilateral do termo de

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou nâo aceitação
pelo licitador da obra

14.9 - A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar,

dar-se-á por requerimento mediante a apÍesenlação de:

a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, reÍerente ao objeto

contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligaçoes definitivas de água

e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto, são de inteira responsabilidade da contratada,

15. RECURSOS

151 - E facultado a qualquer proponente formular reclamaçoes e
impugnaçoes no transcurso das sessões públicas da licitação, para que conslem em Ala dos trabalhos,

15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observaçoes feitas por paíe das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela

Comissão de Licitação para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado
concemente à habilitaçao e/ou classificação, qualquer proponente poderá interpor recurso adminisúativo
junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei

Federal no 8.666/93 e suas alteraçoes.

15.4 - 0s recursos interpostos fora do prazo não serâo recebidos em Íace
da preclusão da faculdade processual.

16 - PRAZOS
1ô.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato de

empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologação, sob pena de decair
do direito de contrataçã0.
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16,2 - O contrato a seÍ Íirmado terá vigência de 90 (noventa) dias,
contados da data da assinatura do mesmo.

16.3 - O prazo de execução do objeto do lote será de 60 (sessenta) dias,
contado a partir do 100 (décimo) dia, apos a emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura
Municipal.

16.4 - 0 prazo de execução da obra poderá ser alterado ou prorrogado,
com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

16.4.1 Alteração do projeto, e/ou especificaçoes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

16.4.2 - Por motivos de força maior ou caso Íortuito, entre outros, 'lock

out', pertuóaÇoes industriais, guenas, atos de inimigo público, bloqueio, insuneição, epidemias,
quarentenas, avalanches, tefiemotos, enchentes, explosoes ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes Íatos tenham inÍluência direta sobre a execução da
obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das paíes. A expressão "força maior" deve também
incluir qualquer aúaso causado por legislação, regulamentação ou atos govemamentais, por ação ou
omissão do Contratante, que venham causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

16.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de ÍorÇa maior ou suspensão do
Contrato por ordem do Conlratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em
relaçâo ao contrato. 0s atrasos provenientes de greves oconidas na Contratada ou atrasos por paíe de
suas eventuais subcontratadas, não poderão ser alegados como deconentes de foÍça maior.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados como
capazes de.iustiÍicar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao Contratante por escrito e
devidamente comprovados. Tais motivos serão julgados pelo Contratante apos a constatação de
veracidade de sua oconência, E, só após poderá haver acordo enke as partes para uma eventual
pronogação do prazo,

17. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuizo da ação civil e criminal que couber:

17.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valoÍ contratual poÍ dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

17.2 - Multa de 0,í% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de

atraso na colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo Contratante. As placas deverão ser

colocadas na obra em até '10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de empreitada;

17.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por açã0,

omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

17.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a

Contratada neo disponibilizar os veiculos, máquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o

subitem 16.3, do presente edital;
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17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a

Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaçâo e expressa
anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
da data da aplicação da multa, sem prejuizo de oukas sanÉes mntratuais;

17.6 - Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for
caracterizada a rescisão do contrato conforme o estabelecido no subitem í8.1.5;

17.7 - Suspensão do direito de participar em licitaÇoes/contratos advindos

de recursos do Municipio de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da

Contratada, ocorTer a suspensão, ou declaraçáo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo

Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada, observando-se o

disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

17.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do
prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou será descontada do

valor da garantia de execuçâo;

17.9 - As sanções previstas nos subitens 17.1 a 17,7 inclusive, poderão

cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também, não

excluem a possibilidade de rescisão administrativa do mntrato.

18. RESCTSÃO

18,1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

18.1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente

capacidade técnica;

18.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiÇoes

contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da Íiscalização;

18.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o conkato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

18.1.4 - Quando houver atraso dos serviços,sem justificativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

18.'1.5 - Deconido período igual ou supeíor a 1/3 (um terço) do prazo de

execução sem maniÍestação quanto à execuÇão da obra pela Contratada, estará caracterizada a recusa,

dando causa à rescisão do contralo e à aplicaçâo de multa de conÍormidade com o estabelecido no

subitem 17.6;

18.'1.6 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos

subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal n0 8.66ô/93,

19 - FTSCALtZAçÃo, ACETTAçÃ0, TESTES, RECEBTMENTO E POSSE DA OBRA
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'19,1 - A fiscalizaçâo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

19.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a Íalta dos mesmos no local da
obra, serão impostas as sançoes previstas no contrato de empreitada.

19.3 No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da
ContÍatante contar com a total colaboraÇão da Contratada.

19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo
com as normas de segurança do trabalho.

19.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela

Contratante para representá-la na execuÇão do contrato,

19.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto

completo, o qual deverá Íicar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário

de Omnências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da Contratada e pela

Íiscalização.

19.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será permitida

com autorização prévia da fiscalizaçã0.

'19.9 - A Contratada será obrigada a repaÍar, corrigu, remover, substituir

ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem

vicios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados,

19.10 - Caso a Conkatada não execute, total ou parcialmente, qualquer

dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através

de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçoes da Íiscalização no prazo máximo de

24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

19.11 - Assim que a execução da obra tenha sido concluida de

conformidade com o conkato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.

19.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,

será procedido o recebimento definitivo, por comissão especiÍicamente designada pelo Contratante,

ocasião em que será lavrado termo de recebimento deÍinitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou
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deÍinitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita
execução do contrato.

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

20 - SEGURANçA E MEDTCTNA DO TRABALHO

20.1 - A Contratada deverá fomecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tomando obrigatório o uso dos EPls.

20.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. Não se eximindo, a Contratada, da total
responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 2Z12Il7,Ponaia
no 3,214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela ConÍatada todas as condiçoes de
higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio

do Contratante e de outrem, e aos matenais envolvidos na obra, de acordo mm as Normas
Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal n0 6.514 de 22h2n7.
A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à seguranÇa individual e coletiva de

seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presenÇa imediata do
responsável pela fiscalizaçâo em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessária pericia.

21 - PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.'l - As Placas de Obra serão fomecidas e instaladas pela Contratada,
em consonância com os modelos, especiÍicações e locais de instalação estabelecidos pelo Contratante

em até 10 (dez) dias contados a partir da emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura

Municipal.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem

utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisiçã0, de transporte, de

armazenamento e de utilização deverão estar incluidos nos preÇos unitários propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser da

melhor qualidade, obedecer às especificaçoes técnicas, memoriais e serem aprovados pela Íiscalização,

antes de sua aquisição ou confecção,

21.4 - A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos

materiais, veículos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não poderá

solicitar pronogação do pÍazo de execuçã0, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em

decorrência do fomecimento deÍicienle dos mesmos.
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22. PAGAMENTO

22.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira conente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentação coneta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçoes de para liberação das parcelas.

22.2 - O taluramento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas)
vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

22.3 - 0 faturamento deverá ser apresentado, conforme segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços
executados, periodo de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada,
observação referente à retenção do INSS e oukos dados que iulgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certiÍicada pelo engenheiro Íiscal.

b) Fatura com discriminaçâo resumida dos serviços executados,
periodo de execução da etapa, número da licitação e teÍmo de contrato de empreitada e outros dados que
julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal,

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviç0, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de guia de
recolhlmentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,
devidamente quitada e autentrcada em Cartório, de conÍormidade com demonstrativo de dados refeÍentes

ao FGTS/lNSS, exclusivo para cada Obra,

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à

apresentação:

d.í) Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitação junto ao INSS, atÍavés de matrícula e/ou CND;

d.3) Da quitaçâo junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

d.4) Da garantia de execução.

e) A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:
e.1) Da certidâo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluido;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e

e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçoes definitivas de água

e energia elétrica, As despesas referentes ao consumo de água e
energia, durante a execuÇão do objeto do lote, são de inteira

responsabilidade da Contratada.

23 - DAS SANçÓES

23.1 - No caso do não atendimento ao Wazo para assinatura do contrato,

inconerá a empresa vencedora, a critéÍio do lvlunicipio, nas penas dos artigos 64 e 81 da Lei Federal n0.
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8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa conespondenle a 2o/o (dois por cento) do valor do contrato, sem
prejuizo das demais cominaÇões legais pertinenles à matéria, especialmente perdas e danos,

23.2 - O atraso injustiflcado na conclusão da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,25% (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o valor total

do contrato por dia de atraso, limitada a 30(trinta) dias.

23.3 - O atraso injustilicado superior a 30 (trinta) dias, bem como o

descumprimento de cláusulas e condiçoes, conÍigurará inadimplência da empresa C0NTRAÍADA.

23.4 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às seguintes

sançoes administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 10%(dez por cento) sobÍe o valor total do contrato;

b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o município íxar, segundo

a gradação que for estipulada em Íunção da natureza da falta;

c) Expedição de 'Declaração de lnidoneidade' mm o conseqüente

cancelamento de seu registro cadastral, o que impedirá sua participação em
licitaçôes no âmbito do Estado do Paraná.

23.5 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total ou

parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o conkato firmado, e aplique

as outras sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 86ô6/93,

23,6 - O Municipio de Nova Santa Bárbara, para garantir o fiel pagamento

das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela proponente

adjudicada, independenlemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

23.7 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuizo das

demais cominaçoes estabelecidas na Lei n0. 8666/93.

24. DA RESCISAO

24.1 - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses previstas

nos artigos 77 e 78 da Lei no 8666/93.

25. DA CONTRATADA

25.1 - As obígações desta licitação serão formalizadas através de registro

de empenho e respectivo contrato.

25.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte,

sem que caibam quaisquer direitos à proponente adjudicada, somente o ressarcimento do valor de

aquisição do Edital.

25.3 - A contratada somente poderá sub+ontratar, total ou parcialmente o

objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecendo a contratada como responsável
pelo mesmo.

25.4 - O contrato resultante desta licitação deverá ser assinado pelo

proponente adjudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal pelo Municipio

de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassiÍicação e exigência de indenização por perdas e danos.
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25,5 - As despesas deconentes deste Edital correrâo à conta da seguinte
dotação orçamentária: 05 - secretaria de Educaçã0, Esporte e cultura; 004 - Manutenção da Educação
lnfantil; 12.365.0270.2021 - Manutenção da Educaçâo tnÍanril - FUNDEB; 3390,30.00.00 - Materiat de
Consumo; 1840; 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860;
12,365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Carneiro; 3390.30.00.00 - Material de Consumo,
1930; 1940; 1950; 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1970; 4490.51 .00.00 -
Obras e lnstalaçoes; 1980; 1990.

25.6 - Todos os documentos, declaraçoes ou atestados apresentados, são
de responsabilidade da proponente, Íicando a mesma sujeita às penalidades cabiveis em caso de fraude.

26-DTSPOSçÓES GERATS

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogaÍ ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,
quando não ocorTerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao objeto
e/ou ao projeto e/ou às especificaçoes, respectivamente, ou anular quando Íicar evidenciado que tenha
havido Íalta de competição e/ou conluio.

26.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer rnÍormaçã0, esclarecimentos
ou dado fomecidos verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento
para impugnaçoes, reclamações e reivindicaçoes por parte das proponentes.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente
executados, através de mediçã0, e, quando for o caso, dos materiais existentes no local da Obra, pelos

custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá eÍetuar
vistoria nas instalaçoes das proponentes duranle a Íase licitatória.

26.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou
qualquer outra entidade em deconência da execução do contrato.

26.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em paíe, a

nenhuma pessoa Íísica ou jurídica, sem autonzação prévia, por escrito, e expressa anuência do

Contratante. Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para que a Contratada possa

subcontrataÍ serviços, esta subcontrataçáo não allera a responsabilidade da Contratada, que continuará
integral perante o Contratante, bem como, não existirá vinculo entre o Contratante e a subcontratada, no

entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeiçâo da prestaçâo,

26.9 - A Contratada assumirá integral Íesponsabilidade pelos danos que

causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra, ficando isento

o Contratante de toda e qualquer reclamaÇão que possa surgir em deconência dos mesmos.
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26.10 - Por determinação da Contratante, a Conkatada fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na Obra, em até

25% (vinte e cinco por cento) do preÇo inicial atualizado do ContÍato.

26.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado

expressamente entre o Contratante e a Conkatada, poderão ultrapassar o limite estabelecido no subitem
26.10.

26.10.2 - Se no Conlrato não houverem sido contemplados preços

unitários para determinados serviços, esse serão Íixados mediante acordo entre as partes, respeitando-se

o limite estabelecido no subitem 26.10.

26.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o

dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

26.12 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente

licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia

útil subseqüente.

26.13 - Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte)

que apresentar documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo
42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.

26.14 - Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou
profissional) apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido
prazo de 02 (dois) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei

Complementar 1 23/2006 de 1511212006.

26.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto no

& 10 da Lei Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
conkatação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 21 de iunho de

1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de

classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

26.1ô - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas

especificaçoes técnicas, nos memoriais e nos orÇamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que

servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto, serão aceitos materiais com
qualidade, caracteristicas e tipo equivalentes ou similares.

renú ncia de quarquer *n, *?uÍ1. ;fí :l',::.' f,iJ.,:Ê T:'§* Tiffil H,3í.tf l?,ffI
oriundas desta licitaçã0.

As informaçoes especiÍcas relativas ao Edital, seus adendos, modelos, e
anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Nova Santa Bárbara -
Paraná, 'fac-simile'(43) 3266-8100, nos horários compreendidos entre 8:00 às '12:00 e 13:00 às 17:00,

de segunda a sextaJeira, por E-mail: licitacao@nsb.or.qov,br ou ainda pelo site www.nsb.or.qov.br até
07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para recebimento das propostas (envelopes no 01 e n0
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02), Ainda, demais inÍormações, poderão ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-g100, nos
horários acima especificados.

Nova Santa Bárbara,09 de outubro de 2013,

ffiwrilffi

Eduardo uoruffi", drsour
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Poíaria n" 01512012

'/

,,*iM{%,oa Braz de Lima
Secretária de EducaÇão, Esporte e Cultura

lvan Satihiro Ta
Engenheiro Civil d unrcrpro
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MODELO 01

DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
ABAIXO:

MTNUTA DE CONTRATO 0E EMPRETTADA DE OBRA pOR PREçO GLOBAL A

PREÇOS F|XOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE Sr CELEBRAM O MUNtCiptO

042

NA FORMA

TOMADA DE PREçOS No 007/2013

Pelo presente instrumento particular de mntrato, vinculado ao Edital ToMADA 0E
PREçOS NO 

-, 

de um |ado, como CONTRATANTE, o MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa juridica de direito público interno, com sede à _, Nova Santa
Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no _, neste ato representado por

seu PreÍeito , brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado MUNICÍP10, e, de outro lado, a empresa .,......, pessoa jurídica de direito pnvado, com sede
na Rua ,.,...,..,..., n0 ..,., ........, ......, CEP: .....-..., inscrita no CNPJ sob o no neste ato
representado por ..................,...,.,, inscnto no CNPF sob o n0 ...,...,.....,, portador da cédula de identidade R.

G. n0............., residente e domiciliado na Rua ....., n0 ...., ........, ......, a seguirdenominada CONTRÂTADA,
que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presenle contrato, regido pela Lei n0

8.66ô, de 21 de junho de 1993 e demais alteraçôes, dentro do recurso orçamentáno n0

e as seguintes cláusulas e condiçoes

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contrataÇão de empresa para execuçã0,

sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preÇo, a preÇos Íixos e sem reajustes, de obras
para "Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt
Carneiro", conforme projeto anexo a este.

CúUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos,

os seguintes documentos:
a) Edita|deTOMADADEPREÇOSN" /2013,eseusAnexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .........
c) Placas de Obra;

d) Memoriais;

e) Cronogramas;
f) Projetos;

Parágrafo Primeiro - 0s documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, deÍinlr o seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a

se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos, que vierem a ser

realizados e que importem em alteraçoes de qualquer condiçâo contratual, desde
que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA TERCETRA.DA FoRMA DA ExEcuçÃo
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Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato,
serão executados e fomecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com as especiÍicaçôes
constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS N0 /2013, obedecendo aos requisitos de
QUALIDADE, RESISTÊNCA, FUNCIONALIDADE E SEGURANÇ4, previstos nas Normas do Ministério do
Trabalho e ABNT, pertinentes.

cúusuLA euARTA. Do PREço

O preço global para a execuÇão do objeto deste ContÍato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$_ , daqui por diante denominado 'Valor Contratual'

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as

despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução

do objeto conkatado.

cúusuLA eurNTA. DAs coNDrçôEs DE PAGAMENTo

0 pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze)

dias úteis, após a apresentação coneta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes

devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçoes de para liberação das parcelas.

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias

(original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data para início da

obra, à medição mensal baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de mediçã0, verificará o

andamento Íisico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que

se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os seÍviÇos executados não conespondam ao

estabelecido no cronograma Íisico-financeiro, será registrada a situação inclusive para Íins de aplicação

das penalidades, se for o caso.

Se os serviços previslos numa parcela mensal do cronograma físim'
Ílnanceiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinle não será pago.

No caso em que o valor dos serviços executados for supenor ao da

parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que

todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluidos.

O faturamento mensal deverá ser apresentado, conforme segue:

Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,

período de execução da elapa, número da licitação e termo de conlrato de emprettada, observaçâo

referente à retenção do INSS e oulros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou

entrelinhas e esteja certiícada pelo engenheiro Íiscal.

Fatura com discriminação resumida dos serviços executados, periodo de

execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar

convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de
execuçáo do serviço, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com o
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demonstrativos de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e ópia de guia de
recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,
devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade mm demonslrativo de dados referentes

ao FGTS/lNSS, exclusivo para cada Obra.

A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

d.1)Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

d.4) Da garantia de execução e adicional, se houver.

A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) Da certidão negativa de debitos, expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluÍdo;

e.2) Do Termo de Recebimento Provisóno; e

e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações deÍinitivas de água

e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e
energia, durante a execuÇão do objeto do lote, são de inteira

responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNC|A

O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 (noventa) dias,

contados da data da assinatura do mesmo.

CúUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma

pendêncla e provisonamente recebida, em até 60 (sessenta) dias, contados do 100 (décimo) dia, após a

emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da obra em até

10 (dez) dias corridos após a emissão da ordem de serviços expedida pela

PreÍeitura Municipal.

CúUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será Íeita por técnico devidamente

habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades especíÍicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e

demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;

b) Examinem os registros e documentos que considerem necessários

conferir;
c) Veífiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas e

equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
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constatada a Íalta dos mesmos no local da obra, serão impostas as
sanções pÍevistas no contrato de empreitada,

No desempenho destas tarefas, deverâo os técnicos da Contratante contar
com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e seguranÇa
em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo com as
normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local

Contratante para representá-la na execução do contÍato.
da obra, preposto aceito pela

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual
deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubncado pelo encanegado da Contratada e pela
Íiscalizaçã0.

A execuçáo de serviços aos domingos e feriados só serão permitida com
autorização prévia da fi scalizaçã0.

A Contratada será obrigada a rcparct, conigir, remover, substituir ou

reconstruir, à suas expensas, no total ou em parle, os serviços referentes à obra em que se veriÍiquem
vícios, defeitos ou inconeçoes resultantes de má execuçào ou má qualidade dos materiais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou

serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diÍetamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da Íiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e
quako) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade com o
contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas parles em ate 15 (quinze) dias da
comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido

o recebimento definitivo, por comissão especiÍicamente designada pelo Contratante, ocasião em que será
lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a éüco-profissional, pela perfeita execução do contrato.

0 Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contÍato
dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

cLÁusuLA NoNA- DA FTSCALTZAçÃO

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o pleno

cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuizo de outras previstas na lei, cabendo-lhes, ainda,
comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução for de sua

competência, para adoção das medidas cabíveis,

A Íiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da Contratante,
não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros, por quaisquer
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inegularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua oconência, não implica co-
responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à conkatada, mediante notificaçã0, corrigir
as falhas, imperfeiçoes ou deÍiciências apontadas pela Íiscalização.

cúusuLA oÉcrul - DA GARANTTA DE ExEcuçÃo

A caução responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste contrato, em

especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada mm os juros e acréscimos da

poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da

Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por seguregarantia ou Íança bancária, os mesmos

deverão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento DeÍinitivo da Obra.

cúusuLA DÉctMA pRtMErRA. DAS oBRtcAçoES DA CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da

CONTRATADA
a) Fomecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e

mãoieobra que se Íaçam necessários para a execução total da obra, mesmo
que não tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pela

CONTRATANTE, porém constantes das especiÍicações fornecidas para a

elaboração da proposta e perlinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçoes trabalhistas, securitárias,
previdenciárias, Íiscais e comerciais, resullantes da execução do contrato,

relativos à mãoieobra e materiais utilizados, bem como os deconentes de

responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao

pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por Íuncionários ou pertences da

CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as

providências e despesas deconentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, mnÍontar entÍe si os desenhos,

quantitativos e especiÍicaçoes envolvidas dando conhecimento à Íiscalização

da programação. Em caso de constatar discrepàncias, enos, omissões ou

dúvidas, deverá apresentaÍ proposta de soluçoes, cabendo à fiscalização

aceitar ou solicitar a apresentação de outras alternativas, levando sempre em

conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos

que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por inadimplemento de

qualquer obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento

das especiÍicaçoes, projetos e prazo de execução;

f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos,

até o local da obra;
g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na execução

do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da obra;

h) Providenciar os alvarás de construçã0, recolhimento da ART, IAPAS e oukos

necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição do Termo de

Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;
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i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos veóais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e mnÍirmados por escrito no prazo de 03 (três)
dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigaçoes por ela assumidas, todas as
condiçoes de habilitação e qualificaçâo exigidas no Edital Tomada de Preço No

00712013, durante toda a execução deste contrato.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAs oBRIGAçóES DA GoNTRATANTE

Além das naturalmente deconentes do presenle contrato, constituem obrigaçoes da
CONTRATANTE

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando as

oconências no Diário de Obras, sendo que a Íiscalização periodica não implica
na aceitaçâo tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época opoíuna, emitindo
os respectivos termos e registrandoos no Diário de obras, no qual deverá
constar:

o Nome, endereç0, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e mestre de
obras da CONTRATADA,

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;
. Prazo para execução da obra;
. Data do início das obras, dias conidos e acumulativamenle os dias impedidos de

trabalhar, por casos Íorluitos ou de força maior;
. Substituição de desenhos ou especiÍicaçoes;
. Dúvidas, alteraçoes e deÍinições;
o lnício e término dos principais serviços;
. ComunicaÇoes em geral, enke a CONTRATADA e o MUNICíPIO.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

0 Contratante se reserya o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extraludicial, nos cÍlsos a seguir mencionados:

Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade

técnica,

Quando houver inadimplência de cláusulas ou mndiçoes conkatuais por

parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

Quando a Contratada transÍerir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quando houver atraso dos serviços, sem justiÍicativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Deconido periodo igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de

execução sem manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada a recusa,

dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o estabelecido no

subitem 17.6;
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A rescisão do conlrato, quando motivada por qualquer dos subitens
anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais penalidades
legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA euARTA. Do cASo FoRTUtTo E FoRçA MAtoR

Os motivos de caso forluito e força maior, deÍinido pela Legislação civil, deverão ser
notiflcados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas oconências e
constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não serão considerados para
a contagem de prazo de execuçã0.

cúusuLADÉctMA eU|NTA.DASDESPESASoRçAMENTÁRhs

As despesas demrrentes do presente contrato correrão poÍ conta da dotação
orçamentária:

o 05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
o 004 - Manutenção da Educação lnfantil;
. 12.365.0270.2021 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
o 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1840;

. 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1860;

o 12 365.0280.2022 - Manutenção do CEINF Noemia B. Cameiro;
. 3390.30.00.00 - Material de Consumo; '1930; 1940; 1950;

. 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1970;

r 4490 5'1.00.00 - Obras e lnstalações; 1980; 1990.

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Educação,

Esporte e Cultura), no valor de R$'163.876,50 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e selenta e seis
reais e cinquenta centavos), sendo R$ 83.372,90 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e

noventa centavos), para materiais e R$ 80.503,60 (oitenta mil, quinhentos e três reais e sessenta

centavos), para mão de obra, que serão pagos conforme execuçàr da Obra e mediçoes feitas pelo

Engenheiro responsável pelo Município,

CúUSULA DÉCIMA SEXTA-DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerôntmo da Sena
- Paraná, mmo o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem no

presente conkato.
Assim, estando justos e contratados, Íirma o presente contrato em 03 (três) vias de

igual teor, na presenÇa de 02 (duas) testemunhas.

PreÍeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2013.

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável
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MODELO NO 02
(razão social, endereço, teleÍone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

CARTA. CREDENCIAL

fi nseiry toca!), \nseld!g), de mes de o ano

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" ,nsenf o numero. o ano - É!eb-!eJisi!e!e!.

Prezados Senhores,

0 abaixo assinado, inserir o nome com to , carleira de identidade, Unserir o

número e o o em,ssoÀ , na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir o nome da
proponentel, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor (inserir o nome completo\,

carteira de identidade finserir o número e o óru , é a pessoa designada por nós para

acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da documentação de habilitação e propostas de preços,

para assinar as Atas e demais documenlos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se

reÍenr a licitação em epígrafe.

Alenciosamente,

(carimbo, nome, RG no, e assinatura do responsáve/)

(Nome, RG n0 e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal
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MODELO NO 03
(razão social, endereç0, teleÍone, "fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No ,nsenr o numero inseir o ano - $tsb_do ticllglM.

Objeto: inseir nome da obra local rua nun cidade e outros

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda
a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreÇo.

(inserir o local), ünseÍír o úd de inseir o mês de inserir o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)
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MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No (inserir o númerol / nsenr o ano s a do lici

0bjeto: ins n local, ru n cidade e outros

Declaramos que o Engenheiro @soit npne eonplgto\, CREA n0 (ursprut o_lyrnqa\ da
proponente (inseir o nome da proponente\, devidamente credenciado, visitou o local da execuçâo da
Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinalura do Engenheiro habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 33
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MODELO NO 05
(razâo social, endereç0, teleÍone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCN|CA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No nsefrÍ o numero / (tnseir o ano) - do licitador).

ConÍorme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de
29106173 e n0 317 de 3lí0/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, e:

Declaramos, ouÍossim, que os profissionais acima relacionados peÍtencem ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes,

(carimbo, nome, RG no e assinalura do responsável legal)

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222,CenÍo,l 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 - Nova santa Biárbara,

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura
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Esrado do Paraná

MODELO NO 06
(razão social, endereç0, telefone, "Íac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO OE SUJEçÃO AO EDTTAL E TNEXSTÊNCA DE FATOS SUPERVENTENTES

tMPEDtT|VOS 0A HAB|L|TAçÁO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" inserir o número t finsenr o ano) - (Sola do licítado!).

O signatário da presente, em nome da proponente, em nome da proponente (inserir o nome da
proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condiçoes estabelecidas no Edital de Tomada de

Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará

integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualiÍicação apenas das
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executar a Obra e/ou os Serviços,

Declara, ainda, para todos os Íins de direito, a inexistência de fatos supervenientes,
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo

32, &20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteraçoes e que está ciente da obrigatoriedade de declarar

oconências posteriores.

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-El-E-mails-li citacao@n sb.pr.e.ov.br - rvrvw.nsb.Dr.qov.br
35

linserir o locah, Unserir o dia\ de (insefir o m,!9) de (inserir o ano)



PREFEMJBÂ MUNICIPAL
,5{

mfrw[t
Éslâdo do Parará

MODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile', e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No (inserir o númerd / (tnseiry ano) - la do licitador).

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. St, nossa proposta de preços relativa à

execuÇão (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitação em epígrafe.

0 preço global, fixo e sem reajuste, proposto paÍa a execução do objeto do lote é de R$
(itsoitotolpt lottplosÍ€D inserir o valor eÍenso

0 prazo de execução do objeto do reÍerido lote é de ?asaito-Bnzojpcxaçucão\ dias,
conlados à partir do 10" (décimo) dia, apos a emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura
Municipal.

O prazo de validade da proposta de preços e de nsef,r o zo de validade (inserir o
razo de validade exÍenso dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das

propostas (envelopes n0 01 e no 02) pela Comissão de LicitaÇão

As condiçoes de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de
Preços, no _/_ (número/ano).

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos

os custos, como materiais, Íretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e
sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oÍiciais, taxas e

impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal

Rua Wafliedo BittencouÍ de Moraes n" 222, CeltÍo, t 43. 32ó6.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, J§
Paraná - E - E-mails - licitacaoíànsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.or.sov.br



PREfEÍIUBÂ MUNIC]PAL .055rcuwTrffi
PLANTLHA DE SERV|çOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" tnsenf o numero

MUNICIPIO: (inserir o nome do Município)
OBRA: (inserir nome da obrc, local, rua, número, cidade e outos)
PROPONENTE: (inseir o nome do proponente)

@sairc1oçall,

falado do Parúá

MODELO NO 08
(razão social, endereç0, telefone, "fac-simile', e-mail e CNPJ)

o eno - $!dz:!pJis!!e!@.

inserir o dia de ,nsenf o mes de tnsenr o ano

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do engenheiro habilitado)

Código Descrição

ServiÇos

dos Unid Quant
(A)

Pr4o (R$)

Parcial -
(AXB)

Unitário -
(B)

Subtotal

Preço Global (R$)

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro,I 43.3266.8100, E ' 8ó.250-000 - Nova Santâ

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br
Biúara,tf



PREFEIIURÂ MUNICIPAL

HfrWTT . n56

Ealado do Paraná

MODELO NO 09
(razão social, endereço, telefone, Íac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART.70, rNC. XXXilr DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" tiÉgt[_@) t (t_giLo ano) - (§lala do ticita!!g!)

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inseir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro

de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário notumo de lrabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos,

insertr o bca ,@.!!àde ,nsef,r o mes de inserir o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santâ Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@.nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.-q,olb[
38
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PRETETTUNA MUNICIPAL

ErLdo do P.rúá

. n67
rcu§â$ffi

MODELO NO 10
(razão social, endereç0, telefone, "Íac-simile', e-mail e CNPJ)

RELAÇÃO DE D|SPONTBTLTDADE DE VEÍCULO, MÁQU|NAS E EQUTPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" inserir o número / (rnseriLS.S!9) - la do licitas

MUNICIPIO: (inserir o nome do Municipio)
OBRA: (inserir nome da obra, local, rua, núnero, cidade e outros)
PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veiculos, máluinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios,

alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos ouÍrossim, que os veículos, maquinas e

eguipamentos supra-reracionados serão disponibilizados na obn na eventral contratação.

(inserir o loca[], inserir o dia de inserir o mês de tnsenr o ano

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n. 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova santa Bárbara,

1.,

Lote
no

Veiculo/Maquina/Equipamento Marca e
Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricação

Quant. Estado de
Manutenção

Paraná-El-E-mails - licitacao@ns b.or.sov.br - www.nsb.nr.sov.br
39



PREFEITURA [IUNTCIPAL

- nsgffisâüEn
fslado do Pàrará

MODELO NO 11

TOMADA DE PREÇOS No 007/2013 - PMNSB
Prefeitura Municipal de Nova Santa ürbara

leforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnÍantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

isrco.FrNANcErR0 GLoBAL

{rcrPAL DE NovA saNTA BÁRBARA. PR

rURA

]MENTO

ÔES HIORÁULIcAs

ÔES ELÉTRIcAS

A FINÀL DA OBRA

t

1 2m.38 100%
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5 681 1 100%
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3.430 1m%

19.740,17 100%

22.312]RIAS
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2.678,51 100%

5 551.22

1m%57.241

13437,83 80% M
80% 2n%

1m%632,18
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mês

í63

rlÍiedo BittencouÍ de Moracs n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 8ó.250-000 - Nova Santa Btubara, Paraná - El-E-mails-liciracao
ov.br
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wlryi3 Ml.Íd de Ucjbça6 Ml.riciçds
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TCEPR

Y!NIaI

Detalhes pro€esso licjtatório

:-
Arlo' 2Ol3

tro ldbéo/dÉpeíEà/irÉrqhldade' 7

._ t!ror!!!õ._.6..dt
EÍ*idaó€ ExeotDrâ MWICbD ü t€ryÂ SÀtúrA úRBÂRÁ

Modà1dade* Toràda de preços

::::t. - -
tÚneíoedrtal/píocesso' 7

Escnçao R€srn'da do oueto' CstacÉo oe empí6a espeoáizàdà ptra reforma e ampli.(Éo do CenEo

Moidpôl de Ed./@ção Infafitjl _lt)emia EttêírouÍt càrneiro-.

Forma c,e Ayê|ção

m4ao Gçamefitána'

PÍ@ mánmay'RêfererK6 ê preço '
R5.

bE de LarFmefltD do Editãl

bla dà Abeít a das PÍopo6bs

lOíA EE da Aberura (hs Propstas

hE Cãrrelamento

161.876,50

:

@lfil2Í13

;,11,"'I

I
05m4r2165027020213393mm

tbb RegÉo

hb Regrsüo

09/l0r&r3

F;-lrã;l
C"Ê 42715r2954 0ret8)

s€ÍúcG.b.tr.9or.tÍlTCEPR/Múrci pd,/AÀ4 LDáãt6PrG€ssdqÍf Íaõtd 1t1



.060
DtuOHqALPr',,a

6a Íeía I I 1,0ut2013 Edrçao n'9063 31

pREFEITLRA Do \rLNlctpto DE l\1ÂRr\cÁ P1RÁ\Á

Oblclo ContraEçào d. prcliss'onilou cnprce cspecra!zdaoá áíeâ de cngcúú,a
ê, ou úquireÍüa para a pÍ.slâÇio dc scnrçôs recnicos dc claboÊçaô de Prolctos
. Complànenl res e dernars cl.rncntos ..cienor pâra .onrponçao do l\ot.k)
Bieco. Prolero t-cBâl e ftolcro Lrccuho. dtinudos a nnplanrâçào da Lhidndc
Oás'.. deSaúde Zona07,1o..1,ád!.i Rua IlcnwdDo de Campos e Rua \trtreclrrl
Deôdoro- ld. 01. QudB:1, Zonâ 07. cíâ crdrde de \lmnsíPR - Secrcrâna
dc Ob6 Púbh.õ SE§IOP Enúes.dos Envclopcs !ré.sil00horcsdodrall
(hnra. un,) do més de oun,bro d. 201 I Àbênúra dâs proposras d l,l 00 horâs
do drâ I I íhnra e u) do nrés de ourubrc d.l0li. nâ Dr.erda de Liciraçôes - /\r
XV d. \orembro, 701 Ccnrrc l' andú - \lúneá-PÍ Á paíã récnrcà corn a
dEmcnhçâo complera do ed,ral ancros ! dona,s dcu
drspos,çàoüÂ\ \\'deNolq!bro.r0l -Cenr'o-Sccrcrea\íur,opaldcRccur
sos llarndi, ÁbaÍe.,n,enroc Log,sucí - D(.ron! de L,crraÇôês 2" AndaÍ - Do
hôráno dÀ 08:00 às I I l0 ê das l l i0 ãs I 7 00 hôÉs ou aú^ós do s e *sq
nrrringá p. got bÊic^ rcos-Lrcrra.ocs

Obteto Cn!'mtaçiôdeFro6srioml oDcrnpÍcsrêspecrâLá.1ãna .adccngcúaÍa
. ou úqlrrenE pm a p.esraçào d. sehrços racnrcos de doboÉçâo d€ ttoje'os
. Cornplêrnenúes e dernars clemenlos n.cessilos pm conrposrçào do Prolero
Báí.o, Pror.ro L.gal e PÍorero E\ccur,to, dcs'.ados a nnplam3Çào da Uh,dadc
BiLsrcad. SrúdeZona0T.localprdr nn Rua Bem&düo de Carpns c Ru fvídeclEl
Dc(üoro. lore 0l Quadra 21. Zona 07, D.srr .rdâd. dc \1aÍigáPR - Secreran!
d. Ob(s Publicd SEMOP Enrre8â dos En,elop.s cré as 0r:00 hoÍas do d,i
01 (qúãrro) do més de noven,bo d. 20 I I Abtdud dns prôloslõ ns 09 00 horas
do d,â 01 (guaúo) do mês d. norcmbrc dc l0l:i. na DrÊrônâ de L,.rraÇões - /\r
Xv de l\o\embro- 701 - Cenrro 2" údar . \íún8â Pr l pa{ã tê.n,ca conr r
ddmtenraÇào conrplera do.d,lal. ac\os c drú,aú ddme,Los en.onranlse à

d1sp.rçdo naÂ\ XYdeNo\cmbÍo. r0l - C.nro . Sccrercric \{uüopalde RecuÊ
$r \lâreôas Abáíe.rmênroc t-os,írcá - Dúc'ona de LrcnâÇõêi- l' Andar no
hoÍáío d6 0E 00 ás I I l0 e dâs ll l0 às 17 00 hoÉi ou an^és do sire ***
mung! pÍ !o\ bF*n rcos-lcrlac€s

I Mato Ricr:

I Musat

TOMADA DE PREçOS N. Oo7/2013
Encontrg-s€ ab€.ta na Secrêtana Muoicipâlde AdmlnislÍaÉo do
MUNICIPIO OE MISSAL-PR. Ruâ Nossâ Senhoía da Concerç€o.
555. Ceniro Mrssa. Paraná. â TOMAOA OE PREÇOS N'007/2013
para execuÉo sob regrnre de empreúda poí Preço global lrpo
menor preço. a prêços Íi:os e sem realusle da segurnte obB

Loc.ldo ObJ.to: Orsúrlo do Porlào Ocoi. MunrcípD de Mrsel
Estado do Parâná

Obj.ro: Amplraçao da Undadê Básrá de Saúdê

Unid.d€ dê M6didâ: 77.50 m'

Font6 de Rêcurso6: Mrnrsréno da Sa de e rÊcL,as pópnos

valo.: R$ 108 445 02

PROTOCOLO DOS ENVELOPES Alé as 1200 hoEs do drã 30 de
ourubÍo de 2013, no s€lor de prolocoros oa PreÍertuz
aBERTURA OOS Ei\VE-OPES As 1 5 00 horàs do dÉ 30 de ourubro de
2013..a sala dê reunóes da Preíerrurâ Munlcipal.
O Êdrlal enr rnlêiÍo teoí e s€us .espêclrvos modelos aóendos e anexos
poderão sêí examinados no endeíeço supra.nenc$nado m horárlo
comêroale s€rá íorn@do trEdranie o pagárento de RS 50.00

M sel 09 de outubro de 2013
Éder Lovano - Prêsdenle da comrssâo de LiotaÉo

Rt 1a4,00 . 95!,00/201!

I Monetes

Â Equipe de Aporo e o Pr6goâro do Munrcipro de
Moíeles toÍna púbhco que íaÍá ÍealrzâÍ à! 'lohír do die 23 de OutubÍo
de 2013, nâ Prefêíuíâ Munrupal de Moíetes, süo â Praça Rocha
Pombo, n.o 10, Cenlro, MorÍetes, Perane
PREGÃO PRESE CIÂ1, üpo menor pÍêço un,táno poÍ tote, que lem por
objelo o Íomêcjmeílo e a implantâçáo de semáÍoros. confoíme
dê ue íaz ante do Edrtal

HFORMAç

Rl r20,OO,960:15/20í3

I Munhoz de Mello

A Empresa abaixo toma publico que recebeu do lAP, licença
de instalação para o empreendimento a seguiÍ especificado.
Empresa: Píefeitura MuniÇipalde Munhoz de Mello
Atividade. Aterro Sanitário
Endereço: Estrada Água Ooce
Municipio: Munhoz de Mello
Validade: O2hOl2O14

R3 la m .95600/2011

! Noua Santa Bdrbaro

Àvlso Dt LtctT;\ca\o
TOlu {DA t}E PRECO N. 006/20r3

§,tso.ou.tcllaaÃq
rqIá[Â.uEllEco.E00z40D

CliudLo I crdinnndi
Prelc oN, nrcrprl

Rt í68,00 -9s1t2/20.tl
PRI FTIÍL R,\ t'O NtL \ ICIPIO NI, \t,\RI\ÜA P\R\\i

O Edital de Licit çlo deverá !6r adqurndo etravés do sile:
httoJ/wú{,morreles,or.oov.br

lníormaçóes: Tolofonô aí 3462-í266
Mo.retes, 10 de 0utubro de 2013

JUAREZ PINHEIRO DOS SANÍOS JUNIOR
PREGOEIRO.§ r5o DE r-lclTAÇÃo

TO\ÍADÂ DE PREÇO \" 061 20I,T.P\Í\I
en 08 dc ourubo de l0ll

Avlso DE l-rcrTAÇÀo
TO\IÁDA DE PREÇO N. 063r2011-PIí\t

cD 0E d. onrubÍo de 2013

Rl r60,00,9511!/2013

ERRATA
PREFEITURA. MUNICIPÂL DE NIATO RICO
Â\,tso DE LtctrAÇÀo - ToNíÂDA DE pREÇo N'0620ll
O Il@opio de lvíaro tu@, Eíado do P{út. com fudámenro na Lei Fcdlral
1., Fed.Él n' E 666 l99l e s6 alr.Bçõ€s. e demas norm6 rerdmcnrres
ãplicá\.6 a esÉc,e, roma pubtrco qu. ondê s. lé 5 {50 m2 Lera*e I 5.10 m2
I\ialo tuco- l0 de ouubro dc 2013 llúccl Jayrc Meídes rlos Súros - Peiêrlo

RS ,l!,OO - 95768/20l3

Obj.rô: Conú.ta(io de €mp'.re .3p6i.liz.dr p.rN €r€cuçáo d€
prliE.nl.çôo com Ded., irr.Aul.r,tuir, si.j.lr . d renâ sen, Dlüriúlnrs Rurs
JoséCourinho au.r . Íltrn. Josó lrirr.í.ouÍ, no muíicip'o d€ \ov. Sants
Bi.brn- PR.(oDDrcend.ndo !m rolll d.1.595,56 m:.
-lilrc \1cnoÍ Feço poremre,r! !1.Lrl
R...brnr.trro dos enrclopcr \ré ir l»:J0 horar do diâ l0/ltr/!(rlJ.
Ab.íura dos en\elopes DirJ0/10/l0ll às l0:00 horrs.
PÍcç. \lá\"no R§ 2!.126.01 (duz.ot^€ quarê..r.qtrlrro í,i1, (rurrrorrnrh
. r'nr. e s.is rúis € um .enrãro).

tr&IrUrúÂÁr&SISESú poderão s.r obhdas em honino de e\n d,.nrc na

Prcfc,tuá Uu,crpdl de Noli sanra uiLrt'.B. nlo à Rua \\'alfrcdo D,ten.!un Jc

Uo6cs tr' 122. pelo loie (11-1166-8100).ôupo,.ma,l !!JÀil! qlgr).U
Sn. §Eqi!.lrsl.E
No!âSa'aBáôd. 09,l0 l0ll
lldu,rdü Uü.rânhêr dê Soú,ú
Prcadcnrc dá Côm,rsão de Lc,riçn'

Obiêro: Conrr.usio dc cmpr6. ôpc.irli2údr prru rutd.m, . ân'plia(ào do

Ctnrro \tuni.iDáld. Edu.rçio lnÍrrtil'\ocmi. Biltencouí C,rnrro .

'Iit,o Uenor preso. por emÍ,ErlJ !lobâl
Âcccb, rê ro dos e relopes Aré is lJ:J0 horás do dir J0/10/201J.
\h.n'rx,t.ccr\.lons Diif0/10/I013 i\ ll:lrlrh.r,\.
l\cçô \là\,nro RS ló3.Er6,50 (.crro. sc$cnr, e rrà mil. oitoccnros e sercnr,

c acis r.ru ê cinquêíl{.earÚos).

lúltlDlsi§,]({adÊltrllllEr podcrào s.Í obndr§.,n horano de .\pcd,.,'o nn

I\êt€'run \.Íurucipal de :!_orá Sanra Baôúâ- íro a Ruâ WdAedo B,rten.ouí de

\lorü.j n'll2. p<lo fone (ll 3166-8100) ou Í,ôr email lrgJili&i4lrEglr$I
s,r. S.tLq:lg.IqE
\ô\â sdm BáóM.09 lo l0ll
t:du.rdô Uont,nher d. Souz.
Prêndr re di Coü,,riii de 1 (,rr.a.

PROCEDIÍíE}ITO LICIIAI lo Hô íí7120í3
PREGÃo PRESE cIAL }r" 5z2Oí3

V.lor áxinlo Estim.do: R3 5t.057,0 1 (C inquente eOito il
Oitocentos e Cinquent ê Soto Reâis ê lJm Centavo).
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^ 
FFf.'M Mr'.+atdc Oup.Eh oha púbh@ qu. f!.á

Rana, m dia !l & oúúb.o d. 1013. à6 9@ hG n sú sne,
sihrd! r tu Pm 3ó, lE[.ça. Ír mdlâlrbd. PrcBãô n']0,201 , do
trp. M.mr PÍeç. P- LdÊ, M ílIru p.eNrr O6jtu {u§§L d.
galEG rl'm.ici6 r hd.riri5 {,a .rlEnicnrc p.n mnurellça. d&s

aÍvkLdcs do PAIF. cujÀ .sp.c'licrÇócs 6r,à0 dffiB no Àncm I
do Tmr d. Rcfíirú do Ed'bl dô Efmd. Prsro Vllü Mii'no
RS= 11115,16 lnÍdn§fa6 c rdcllmàÉ c o Edibl cmpre
po{,.rro eÍ ãdqldd6 nâ Ru Pe, 36. m lbÍino dÀ 3 m À ll.m
horu c d.r ll:m À\ 17 m hoÉ F@f (.r,1) 163.1 l:10 D€
p6dft ô de Liciú{ôlx e CofltE Em'l cla'dio b€tsú-?61@hd-
mrl cm c pínsup..li,eúr .m h.

PREcÂo PRfsf,\cr,{l- \. rl/1orl
R.Asm & Pr.§6 n'ir040rl

O0lÊrO ConMGçao d. .mÊ§ 6pdBhzd: pü Cold. TE.
únÉro c Oc$ çno Frúl d. R5id6 S.rftc. & rod:i r ün'
&dd qE p65*m s46 oam'd6 pch SeícEna MunicEl d.

T'por MemÍ PÍ.rô GIohrl
PEmOm. 12 (DOZE) MESES
lhld 6rinrróo RS l7l ffO.m (Càro ê srnh . um m'l s'í.nr6

DÂTA DÀ ÁBERTURA ]O,IO2OI] , HOf,ARIO ]1M HORÀS
0116 ebÉllÉr6 poóerro s Ím6d6 p.tâ Cmrs'h Plr
ruEnk ü L(,àêo. Ru. Júlrs dJ ( 6b. 1::. Ccí.o, m h. úo
cm'rl ou rhvà & r.r.fonc no (.r) lrl0 600l

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUÂPOREMÁ TOnr^DÀ Df, PRf,ÇOS t\. ór'10t1

Objdô Cohr4ão d. FE É sp..'.1@d. ÉE creusro dc p.
v'ft.orao cd p€dn 

'ftsula, su,r. srj@ c (tlMc.m eln'âl ERa ro* C@nho B.zm. Vú. rÉ A'n@ rc hJítr'p'o
& Nov. S.no 86:r . P& onpmlü€ndo um rúr ú 4195.5ó

T'po: M.rcÍ prcço, poÍ crpreiE slôall!Ébi'mto d.6 úwl(?6: Ara as 09:10 bdÀ dô de lolo20ll
ab.íw d6 dveloç.s Dn lo/lo20rl Às l0:@ r§s.
Prço Mú'mo R5 !,14426,01 r(nEor. qwb. qúh m,l,qúrbqG . vinc c *E Eas ê um c.núvoj
lntôleçà.s Cond.GnhEs. p.d.'ào s obrÍt r m hdino de
.x}.úcnrc É Prcrotuô Múr,Fl & Nd. S:nrr Bár6ãn. sno r Ru
walfredo Bdóouí & Mes n' 222, Élo Íú. ({}ll6ó,3lml.
d p.. elBl ln6eo@6bp.gov5í S e **yEhp.3ortÍ

mú^D^ Df, PRaCítS N. ?2Or'

Oàdo C6hbçào ú enpÉ sp<'rliad. p.E rcfolm c h
Dltr;ãô do ccnb Mun'cFl & Eluqi. InÍrnul 'Nchr. 8rí6-

T'I. MNr p..Í!, por .f,srdl! glôá1.
R.ê.à]Enb dc v.loç6.,\ré & r1l0 hlru ô dir lo10,?013.
Ab.nm d6 cívcl@.s Dú l0lo20ll I§ I{ ú lFr
PÍeço Mr'mo F5 1613'r6.J0(coro. so.raÍ ú,1, o (cnr6
c s.nb r srs Íoú c oÀrMh c?ntvc).
hrolmçô.r ConlplcmnoEs: p.dc.lo s oblrd6 m lúino de
.rp.nEnt. É PEIe'tun MunrciFl ljc Ndr S:nE Bàr6án. ,ro À nua
uhln'nô B'mtuí d. M6 n' l:!, pelo Íoc l4l 116ó 3l@)-
ou p.. enÉ'l I'c'bcÀí.4Nb pr gov b. S . ral Eb pl gor br

,úJ. ,..i J ,,,
EOUÀRDi) MONTÁNHER DE SOUZA

rrr,J.r r: Ji !.,fr*n. ú: Lr. r.i.i,.

PREFEITURÂ MUN]CIPAI DE ORNCUEIRA

À\ lsoÁ Dr LrclTÀci(,
PRrc,io f LÉTRó\!co'\.r :oll

Tipo mcnoÍ preço poÍ ircn
Objdo. Aqu6lÉó dr 0l (um) VeÊulô I 0, oKm. ao 2011/l0ll npo
hiEh. cúfm. cúvann n'ot8ll pde i' ll.t2ol6'r-l
SEDSCEASTEÀS
Rcàlúêo d'â ll,lo?0ll À 1,110 hlB
Nob: G É!,Btr .n.onrünLs dr$oiiveis á conÍhã, CÉru ôn.N..
B !:de dr pÍc|ituE hl9 ,porol oí'g!enx$ gov bÍ/lic'uc,o Maio'
6 

'íf()lruÇõ6 Flo Elcfôtu (41) llTr ll33

PRLCÀo PÂIlf,\( ral \- I]rilol!

Tipo, (mnú pEp por m)
Otj{ô 

^qu$çr. 
d. Éffi diftnric,G, Enrú d. ca?. ê e

zrnn!, drm, d. m, m6., húho c 6lchà6 pEr ú ú S.-
tuia MuMipdl d. 

^Éo 
Scirl cÕÍdb. Fún n'

l'r&15/03n013 ê plr$ n' 5mt0 @09(ir2011.16 - M'n'íéno d.

dÉ 2l/l0l0l1 [s 09]0 ho6

DIORCENES LAURINDO

PREFEITURÁ À'UNICIPAL DE PÂRÂNAGUA

$ tsos Df LrLtrÁci()
PRf,(,Ào PÂflENChL À: 73,20IJ

R.8Bim ú Prço. i!3&2011

OBJETO !quú'çáo d. gêlftr thÉn'ic'c en nmd,nnrô a Sc-
.Edh Municipal & AsúÊnch S6'al
T'F, McnoÍ Preço por ltB
PEruODo 12 (DOZE) MESFS
\âlú Brtudo: Ri ll3 171,70 tttu!úrG . hnra. oi@ mrl. ..ub egrÚh. un rar. (cnb cnE\úl
DATÀ DA AAERTURA, 24IO2O]] . IIOR-{RIO 09@ HORÂS
Oums *hNmúr6 FdcÍão sr f6€'d6 p.la Cmssao P6.
Ilrtrnk dc I LibÉo. Rur Juhr d: .68. \2:. CcnEo. rc hdúô
cME ou âh!és do rclcf* n! (ll) 1,110-dll

PpEciô PRF-§.\.|{r À! rnrnrl
R.BÚtu dc Pftçd tr! l92oll

oBJETo conmbÉo ê eúprá .$ccql,r. cm MLé., ú-
^ua.çào. 

c@â{ao d. cqu,p.rnE . urffil;a &n*kq dÁ
$reEia do mutrrD'o ilc PâÉu3ú
T'Ê). MmÍ Prcço po, LoÍc
PERTODO l2 (OOZÉ) MISFS
lhlü.$'nudo R5Ilt7731.11(Lr m,lhIo- d@ntos e c'4ú68 e

DAT^ D^ ÂBERTURA lolo20rl .HORARIO 09:@ HORÁS
Oums slaEcLmcnrd Íüldo $r fon€idG p.h C6ns$o Pí
mãmk dc I ic,uÉo. FJâ Jjl'J ô C6râ, l:1, acnúo, no hnino
.M'.1 ou rmrs do rclctm n" (41) l,r2có01.

Árrso DE r-rclr^ÇÁo
PRfcÃo PRfsf\ctal \. Jo/lorl

(,Iú|{r.re PR, l0 dr.. úbhr d. lí I
CLAUDIO BAÍISTÀ PEREIRA

ihrBni c J: .urubr, ,lr :r,lr
JOSE MARIÀ fERREIRÀ

P'nir! ! r d: . .r. r, ,rj :. i r

RONALD SIL\ { GONÇÀLI'TS

^ 
E.a.itun MunEip8l d. lbiporà @ma publicâ r akcBçào

da úra dc rh.atun ilô LdLô N 0ll0ll Novâ DâE d: Áb«m
l0l0l0ll Àr o3Hrh,'n * &tur crsrEE cdlüÃ m Ésre
ediàl p.l]rnffi rEh..d.5 InÍdrn2çô.s: Ru PrdE v @o \â.
Lnrc, Í0 ' Ibrr.rI?R, N Ecp.tuMro d. Lrrqio, S..úià 

'lcAdnm6r.çlD, das ShlEmin is l7hofim . Td.forc (43)3173'3431.
R.tiÉô ô .dibl no ndr,§o r9t ihipfl F gd br

PREFEITURA MUNICIPÂL DE IBIPO&A

r\ rso DL .\l-r'tl.r(Ão

lb Íx\{ L0,lr o rb«,d:Ill
JOSE MÁÂIA FERREIRÁ

^\ 
rso Dr H()\rolocÁ(io

PfiL(.io PREsf\( trL \' -r!/toll

Totu púbhlo ô r*u h'.lo ô JulganEnlô dô PrN.s ad
m,n6ho!ô tr' l0l:0ll PREC^O PRESENCI^L n' l5:0ll G
rcmrc i ÁquÁ'{á. d. \.icul6. cú turdáh6b m PâN( lü.idco
621,2011 . PGM & 0el0A0ll, n. dLsgasro m rnc& vl. & m.41,
dr Ií Í.&Tàl r'itaú§l Homlo8ô ó Fúd'tr o l(ruóno
s!pBn6ô. 

'NlurÀro 
o do & 

^DrUDlC^ÇiO 
dõ cn$ts 1

eelr d-an dÀ KONn-AD P^nrN^ @À{EiCIO OE C^Ml
NHÔES LÍDÁ ms cB de n'01 c 02. .ôm vrlú rel d. R.s

4]30@M VOTKSWAGEN DO BRÀSIL INDUSTRIÀ DE \EI.
CULOS 

^UTOMOTORIS 
fTDa m trm d. í'01. cm !áloÍ roEl

a\ rso Df Lr( r rÀcio
PRICÁO PRE§[\Cr^r \'{0,?01]

O Mun'c'plod. Pchà.I. Êc.b do PanÉ. româ púbh.o 9uef j rÉlEr cnr rE sd.. nh na PÍq Curnú. r0lr. LTCIIACAO
B mod:lü!,lc dc PR€cÃo. É Íolm PRESENCIÀ1. pâÉ J d{u.
!çàô 'lccqu'Í'.nEnr6 

p(manmrc! p.h u'lrzâlio d! Ssehni Mu
dcrp.l d. Siüe do MunÚp'o dc Pmt.l. r rÍcn, rdau'nd.! .on,
rüuls pro\cnrnrE dc rnNÍ.ê 1 rnnJi d runlo PÍosrinr d.
Ârf,lçào BÀ'c. & Sãú. r 1,, Àisnr.n.s À hu 'nal r HGr'blâÍ
&p..ialE&, Nituido aí,res 

'lâ 
Ponr'À i?lgtcM M'narino

d. S.i& TIPO: MmoÍ Prrlo .p()r Lor.
DATA DA ÀAERTUR^ S.r6.Fs,rr. 15 dc outubÍo de

tort HoR^tuo 09@ , LEctsL^CÀo ÁpLtcÂ!'EL L.r
10120!2, Lí 346691c o Dc.do Mu.rc'pêl n" 02f2@l

S.n Íoimú. cópÉ & mr?'ó rs do prEnG editrl r d€
*ú *iG. -s lt rnr6 que eliciüÉm M d'v'go d. I'c'hçâ. e
cdhros ú PEfsM Mun'dpal & PíoÀ61. so nenhum cúro
lnfofrú{óc .ó'doàs. dúrdãs c pcd'&\d. shÉ'r..nro. d.t.raô
*Í d'ntrdôs i Cms!ào dc Lrtraçao Rr rn&Í§ô nrcnomrdo d.
Scglnda iL ScÍa fe'E. úr 3h à! I h oDri. Jd\ llhrh À.

IEFFERSOÀI CASS O PRÁTJELLA

PREFEITURA MUNICIPÂL DE PONTÂ GROSSÂ
CoMPANHIÂ DE HÂaITAÇÃo

RESULTÁDOS DE JUL(;{\If \ IOS
co\( oRLi\(r \ \. e:r)r:t

PREFEITURÂ MLNICIPÂL DE PEROtsAL

co:(.()fiRf\(r\ \ r0 20rl

E\TRÀ]O Df nl\fr\sr Dr r r( rr\( io \'t{,t rr

OAJETO «,nm,âÇ&r dc.mpÍ§ !5Íri'alLzda paÉ a ÊrEçá. ir(
'v'd.der 

consEn'6 no ncm l0 CmnogÍúrÀ dc €\euçao ! !ú'6
úo PruJao (lc ÍÉb.lho T(Íü SN'.| taNr. ! ú§rc cdÍa I r
f.r6r. .o Jrd'm PIBD. lNahaô m Mun'! p! ó. Ponh 6nE
ePR. m ihb o dr PÍoSú' M'ih. CÀs M'nh. !'ú
OrE & rÂaMr Orlo20ll

DAIL AGNOL E RIBEIRO LTDÀ ME

OSjáo aquú,ç-à d. púdoÉ- FE 6 ôfic'É dô CR^S. Tde,E
ld.dc c B.le f.ril'., .tnLnL , $licí,{ro da SsEt.nã Mu
tu.lÉl dô TÉà.lho . B.nr FlbÍ Sd'al.
T+o Mod p€ço. po. ícm
RECEBIMENTO DrS PROPOSTÀS 'lâ5 

03m hl,E dô d'r
14 l0lol3 i! 07h59n'n do dÉ SrlD?oll
aBERÍUR^ 0,1S PROPOSTÁS d:r ü m hm À 03h59nh. do

tNiclo DÂ sEssÀo DE DIspLÍÁ DE pRÉcos ô 09 or hôru dÍr

dia ?5,l0a0ll FÍ mode SNcd dc PEdo Eleúôr,@ (lÉ'ã4õLs)
dâ Bole d. L'cnãçaõ c Loi:.s ,lo Bturl. rar.bll dB b, 'Âc§
ldonficàlo m I'nI .I'c'Gçôcs'
PEço Múrmô Rt 5 9.0.m G'No nrl.

hrolruçüs Cú+l.iEnhs BrL.ào s càúÀ !m honno d.
epeó.nr E Pref.tuÉ MunrD:Ld. Ne. S.nu Báóo. stro à Rur
wdÍslo Biícnouí d. M@cs n'lll, pckJ íone (41l1(óilm),
ou F, E.míl h. À&@rÀà pÍ gÕ! tr S c w} 0!6 pr Bo! b,

OAJETO cddir.4aô d. chpre 6FrÉ 'a& FaÉ r MlEeô das

.n!'&d.s rmners m icnr l0 ( ÍonotBmrs dr Er.luià r.úiN
ô Polqo & Tnb6lho Íccn'@ x*rl (Án.ri \ 

'lõre cd al). Ír
{.En'c .o J.il'n, Pono Sc3um. lolnlrado iô Municipr dc Pdnh
G,K,PR. tu àmbno do Pí)CEm. M'nhâ Cls Mnhr v'd!
O a dê zàdun 0dlo:0ll
Émp.s..É.dm
PILÂR §ANÍOS DESEITV SOCIÀL EM G€STAO EMPRÉSÁ.
RIÁI- I-TOA . ME

loÀo { \Rrt)s \l\ ( \\ \E
. a.rnLi, rt' Ln. r. ,r( L'rL(i ,

PREFEJTURÀ MUNICIPAL DE PORECÀTU

PREFEITU&A MI,,NICIPÂL DE NOVA SANTA
BÁRBÂRÁ

r\ lsos DE I rctrÁcÀo
PR[(,,_ro ELf rRô\tco \' 6t,t1l1]

\úrr S§! tr.d+'rr. s J! .u.rhm d. :'rll
EDUÀRDO MONTÀNHEI DE SOUZA

Pr!!eft
r icrÁ RÉ6rN^ DE c^Mms

0ô16o: Àqutriçào ft !üd6 al'nrn,iri6 d, 3g'cultuE linrlBr
dBrrdn - ,endrlmro ô PogÊm Nd'oMl dr Ál'Nnraçà.
Bdlr âEr6 ô Chrnmdo Plbhcô n'01l0ll làlü lOll'r.m
Fundsoro Legal incro XXX do ríigú 1,1d: Lc' tr" 3 6óí!91 Dab

'lâ 
ÁsimtuÉ l0lO40l1

Ee dalllFb p.d. F yíiÍEnó m md-qô cldúro hnp r\a\ rn gFríÀErDdr! ü
pek, .dó!3ô mollol I l0l lmlat lnfiahe & Cll:\6 hiôlÉs BÊ'rdn . ICP.tsaíl

Dculmro sinzno d'ghhÉnt. c6fme MP nr 21@.2 de 2a0&/20o1. qE úrú' a
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MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA
cNPf: 16.482.909 /0OO1-63 - lnscr. Estadual 90.601.497-1O

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para refoírna e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Cameiro".

Declaramos que o Engenheiro Bruno Makino Rezende, CREA no Pr-
79018/D da proponente Makino Construçóes Civis Ltda, devidamente
credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da
Tomada de Preços em epígrafe.

Londrina, 29 outubro de 2013

RG

tvart

PR 1fl107'D

RUA TREMEMBES I.I" 1685 _ SALA 02
LONDRINA -PARANÁ cEp: sooloooo

construtoramâkinotA gnail. com

:,,2 i;.U ...:2. I ..i ;5!, . !ri;:or
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Ministério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaris de Comércio e Serviços
De-partamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

. n66

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANA

A Sociedade CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA, estabelecida na RUA DR FRANCISO CEZAR
NOGART , 527, CENTRO, RIBEIRÃO DO PINHAL, PR, CEP. 86.490-000, requeÍ a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

jigo do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

RIBEIRÃO DO FINHAL - PR, 13 de Janeiro de2012

Sócio: ROBERTO F INEZ JUNIOR LTON LUIZ LU NI t a
,Í

.Q1
Para uso exclus Junta Comercial:a (1
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MINISTERIO DA FAENDA
Procura doria Ge ra I da Fazenda Nacional
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil

CERTIOAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELÂTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME
CNPJ: 15.165.978/0001 {0

Ressal\êdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisqueÍ díüdas de res ponsabilidade do
sujeito passi!o acima identrficado que üerem a ser apuradas. é certifrcado que não constam
pendências em seu nome, relatr\as a tÍibutos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscflçÕes em DÍüda Ati\a da União lunto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão. emitida em nome da matriz e Élida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à

situação do sujeito passi\I3 no âmbito da RFB e da PGFN não abrangendo as contÍibuições
preüdenciárias e as contribuiçÕes deüdas, poÍ lei, a terceiros, inclusi\e as inscritas em Diüda Ati\a do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certideo está condicionada à \erificaÇão de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://!vww. receita.fazenda.gov bP ou <http://www. pgfn.fazenda. gov. br>.

Certidão emitid base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02105/2007
Emitida 00 ra 09/05/2013 <hora e data de Brasílra>
Válida ate 0511112013
Cód igo \e§en.llqle dê,sertidão: ooEB. E7DB. E423. EC16

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda in\6lidará este documento
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120&13 CeíÜdfu Negâti\6 de Débrtos TfibuláÍ 6 e de Oivc,a Al!a Estadual
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual

N" 10763917-07

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 15.165.978/0001€0

Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA

Ressahado o diÍeito da F azenda Pública Estadual inscre\e[ e cobrar débitos ainda não registrados ou
que renham a ser apurados, certificamos que, lenllcando os registros da Secrelana de Estado da
Fazenda, constatamos náo existiÍ pendências em norne do requerente, nesta data.

Obsr Esta Certidão engloba todos os estabelec imentos da empresa e ÍeÍere-se a debitos de natureza
tributáíia e não tributáía, bem como ao descumprimento de obngaÇões tributárias acessórias.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão de\erá ser confrrmada üa lnternet
www.faze nda.or.qov.br

Esta Certidão tem validade a ot142013 - F rnecimento Gratu ito

@
E§ado do Paraná

Secretaf a de Éíado da Fazenda
Coordenaçâo da Receita do Eiado

Certidào N" 10763917{7

Emrt da Eletronrcamente via lntemet
1210812013 - 14:48:43

Dados tranynrlrdos de Íorma segut-a

Tecnologra CELEPAR
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I'UNICIPIO DE Í{I8EIBÀO DO PII{EÀ!
ESTÀDO JO ?ÀRANÀ

Certidão Nêg!tiwâ

certidao 
-Requê!e.Ee

ESMO, .

p eliolFenre nesno refelenre ào pe!iodo cohp!eeidldo.êstà Ce!..1dão

Pag1na i

IIBEIF.ÀO DO PMilÀL, Cl de oUTUBRO de 2C13

CêlEifrcâmos que àié a presente ca:a .ão exis:e débiro !.!bu'.ário vencido
relalivo à êmplesa con a ]ocalização dêscri!à âcrma.

Eicâ rêssalvado o ol.erlo da fazenda lrunicipal. coblar dêbiEos conslalados

JÀCK E. DE I'ILLO COE F r'!4YÀRÂ =t ..:=..- 
_.:* 

_:^1 
- _1

'76.968.0Ér'.10íI,142
Prefeitura do MunlclPlo
de Eibeirão do Plnhal

Rua Peíaná, 983 - Centro
cEP 86.490'000

' RIBEiÍ1ÃO DO PlNl-lAt - PRJ

Enii.idc po. : JÀCKSON F- DE I.ÍELO COEl,l{O

Jackson F. M. Coelho
RG:3.889.662-t

CPF: 539.772.389.19
SetoÍ Cadastro e Ídbut çà)

,/
0)h

\i

GC/CPE

30l,.Ll2Ot3

Encleleço dà emPrêsa

005970 CONSTRqIORÀ PINEÀIENSE ,.lDÀ I{E

r5I65978000180
I.sc!iÇào Es!àduãr 

- 

Àlwara

90588-76450 59]0-8

onErote 

-na 

záo scciã:

RUÀ !''ER. ECO, CESÀR NOGÀRI 52'

el
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II]'SÉEO DA Fâ2Ê OA
S.cot dâ dr F.cêitr F..Lril do B.ril

CERÍIOÁO NEGANVA
D€ DÉBÍTos RELÂÍNos ÀS coNÍRaUçÔEs PREVIo€NCÁRTAS E ÀS oE TERCEIRoS

lr mn ar }r4ozgza
lbme: mNSIRt IORÂ Pt*t IENSE LIDA - ME
CNPJ: 1 5. 165.9781000140

Re.sd\dÍ, o didto (b â FazüÉa t'bcicd coà-a, € irEcíeeí qudsq!.Éí dl\,cb ê Í€§For§ât lid* do suieito psi\o acimâ idêntilc.do +É úrEín
â seí4rÉ, á c!íilcú q.É rib c.íÉlâm pêíldêíEia êín ssiJ rurlê rcldjE á cdlhitliçô.É dmiíülrdás Pela SÉtsrsia da R€cê[á F€d€rd
ô Brásil(ÍaFB).. irÉcrboêB .ín olgdr AtiÉ da Lrrie (OAU).

Esla ceíl<Êlo, eííkb qn rEre (b mshiz e Élida Fs lG ã su6 úlids, lshle-se erclusiwnonte * cdrtnbdçõ€s píevdencrâüs ê b
c!.rtÍDirines detad6, FÍ bi, a lêíE€iE, lÉl(êi\€ às líÉcntas ê.n DÂu, não abráírgstdo c d€ínâ's rriDsto§ dninistü p€iâ RFB e ê d€índs
inscÍiçõG €ín DAU. dnirlslrE(h p€l€ Prrurúíi+Cioiãl d. Fa26rúá l*ecicnal (PGFN), oqdo ê C€rtidro Csiuntâ PGFN/RFB.

Estâ cê!l(k é dib Fs 6 blhde§ p.E$la m r!. q A lzi tf 9,2'12 & 24 @ Étb cle 1991, excelo p6Ía:

. aElt@ dê ouâ d€ cdBüuç& cMl íÉ FtêgÉtro de lnô€is;
- ,!duç& ê cqltd !@li. !ü|sÊéllcrâ ê co.ndê d€ cltE dê sociedaó limitada e cis& FúEial ou tÍ8Írsb.m.Eçáo de enli&de ou de soci€d*
s@ieÍÉ snFÉllia simC€ai
- bdxs ó lína irú{drd q, dê €mpíEário, conbíne ffi.ido Flo ad-931 (b Ler nâ 10.406, de 10 de JaÍt€iÍo de 2oo2 - código civr. êxtinçlo d€
úü,êde cu !.Ékíâah €rnFÉ&ia oir slmdes.

A &€íaçto d€6!r csítr(b 63É condaicndâ â ÍÍdiô(h ÍaE â $âl tÍ emitich Ê â lêíúcsçáo cl€ sLra âutêrÍicidâ(b nÊ hêlÍEr, rc eÍÍblRço

-{Alitr.lrrt.lecêilale€ílre. 
gor.tr,.

íidáo íts PdterÉ Conj$tâ PGFi{TIFB n' 01. ê m ê jeneiío de 2010.

qn ?{,,úm$.
úflÍnãÍl.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

15165978/0001 -80, 1 s16s978/0001-80
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME

RUA DR FRÂNCISCO CEZAR NOGARI 527 / CENTRO / RIBEIRAO
DO PINHAL / PR / 86490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, certifica que, nesta data, a enpresa
acinE identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

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

Validader 0l/10/2013 3Olt0/20L3

CeÉificação Número: 2013 1001 100027327 34983

Inforrnação obtida em OU1Ol20L3, às 10:00:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
n wav.caixa, gov. br
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cenrroÃo NEeÀTrvÀ oe pÉgrros rRÀBÀLHrsrÀs

Nome : CONSTRUTORA PINFTALENSE LTDA ME (MATRIZ E F]LIAI S )

CNPJ: 15 . L65 .97I 0001-8
CerEidão n" 1 2

0

013
aS l6:25:18
18C (cento e citenta) dias, conEados da data

Expedição
Val i-dad
de sua

),2/04/2014
à edi Çao

CerCifica-se que CONSTRUTORÀ PINIIÀLENSE LTDÀ - ME (!{.ÀTRIZ E FILIÀIS),
j-nscr j-Eo (a) no CNPJ sob o n' 1 5 . 1 6 5 . 9 7 I / o o o 1 - I o , NÃo coNsrA do Banco
Nac i.onal de Devedores Trabalhistas.
Cert.idão emítida com base no art . 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.44a, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Administraciva n' L47A/2ALt do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constanEes desta Certidão são de responsabj-lidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at.é 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedi.ção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou filiaÍs.
A aceiraÇão desta cerrfdão condrciona-se à verificação de sua
autent:-cidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
InEernet (hLtp: //www. tst. jus.br)
Cercidão emitrda grat.uitamenLe.

TNFORITTÀÇÂO TMPORTÀIiITE

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas consEam os dados
necessári-os à idenEificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat.ória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais ErabalhisEas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciárlos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenEos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIrco do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.

L5/tO/20L3
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CONSTRUTORÂ PINHALENSE LTDA ME
CNPJ:'l 5. 165.978/0(m1 -80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8il90-000
Tel. (43) 3551-1662

DECLARAÇÃO DE CUMPRITTENTO AO ART. 70, tNC. XXXIil DA CF

A Comissáo de LicitaÉo
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS M 0o7 / 20í3 - PMNSB

Prezados Senhores O signatário da pÍeseflte, o senhor Dalton Luiz
Luitz Junior, rêpresentante legalmente constituído da píoponente Constrúora
Pinhalênsê LTDA - ME, declara, sob as penas da Lei, que náo mantém em seu
quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário notumo de trabalho ou
em serviços perigosos qJ insalubres, náo mantendo ainda, em qualquêr trabalho,
menores de 16 (dezesseis) arns, salvo na condiÉo de aprendiz, a partir de 14
(quatoze) anos.

Ribêiráo do Pinhal, 25 de Outubro de 2013

Co

Só
RG á:r

/, M

*"{

- - Ll'l
i^t t &

/\



1C1Cy13 CREA

OOÍ'.SCIIIO REGIOÍIAL DE EÍ{GEI{HA RIA
E AGROÍ{Oi{IÂ DO PAnÂtú

Ceftidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho RÊgional de Engenhôria e AgronoÍú do Paraná-CREA-PP! certifica para

a eÍpÍesa abaixo, que a ÍÍEsÍTEt encontra-se ÍegubÍÍrEnte íegbtrôda neste Conselho
Regional, nos terÍÍDs da Lei Federal no 5.194 de 24 de dezeÍbro de 1966, estando
habilitada a exercer suas ativuades no Estado do Paraná, circunscrita à(s)
atribuição(ões) de seu(s) responsável(eb) téc nico(s).

Certidão no: 98!i49l 2O13 Yalidadê: 3AOU2OL4

Razão Socaâl: COÍ{STRUTORÂ PINHAIEI{SE LTDA

CÍ{Pr:15165978000180
Íll m. EgisEo: 52945 Egistredâ desde : 2O/O3/2OL2

Capital Social: R$ 200.000,00
EndêÍeço: RUA DR FRAi{CISCO CEZÂR I{OGARI, 527 CENTRO

l.lunkípio/Estado: RIBEIRAO m PINiIAL-
pR CEP:86490000

Obj€tivo Socials
" Serviços especializados para Construção Civil; Serviços de desenho técnico rehc ionados
a arquitetura e engenharb; Obras de engenharia e de Construção Civil.'
RestÍição de Atiyidade : " Ativilades circunscritas as atribuições do profbsional
responsável técnto. "

Encontra-se qute com a anuilade rehtiva ao exercícb de 2013, cono seu(s)
Íesponsável(eis) técnbo(s).

_ 075

Responsável(eÉ) Técnico(s) :
1- ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira: PR-23378/D Dta de E:ped(ão: 0V08/1991
Ésdet lAO3/2012 CaÍga l-loriária: 20:0 FVS

TÍtulo: ETIGENHEIRO CM Situação: Reguhr
DA RESOLTCAO 218 - ARTI@ 07 do CONFEA

Para fins de: CAMSTRO

CertificarÍDs que caso ocorra(m) alteração(ões) nos eleíÍEntos contklos neste
docuÍÍEnto, esta CertiJão perdeé sua valÉade paÍzi todos os efeitos.
A autenticilade desta certUão podeá ser confiímda na trágina do CRiEA- PR
(http://lvwly.c rea- pr.org.br), atrôvés do píotocolo n.o 2013/340808, rcssaftando a
iÍrpossibililade de execução de quabquer servEos ou obras sem a partkipação efetiva de
seu(s) responsável(eb) técnico(s).

Enútida vh Intemet em 15/10/2013 10:35:25

Dispensa-se a aSsinaturâ nestÊ doormento, conforme InsuuÉo de Se rviçp
A falsifi@ção deste doqrmento @nstltui-se em cnme previsb no Código
autor à respediva aÉo penô|.

;'t"n|íté
14(

No 010/2002.
Penal Brasilerro,

á

\N-r
cÍea$Eô.cÍÉÊ.cíg.t t úEatÉffiiúktcaq?G€§SÂGrYlevIItRtayY8COOREGTGSAtsEOEPTGmCOOFUNC=*§NUMPR... 1/1
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ííí013 CRFÁ

ooÍtascLllo RÉGIOÍ{ L DE EÍlaGEllÍlARIA
E AGROÍ{OXIA DO PARÂÍú

Ceftidão de Registro de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharb e AgronoÍria do Paraná-CREÂ-P& certiFrca que
o(a) profssbnal abaixo, encontra-se reguhrÍÍEnte registrado(a) neste Conselho tGgional.
nos terÍncs da Lei Federal no 5.194/66, possibilitando-o(a) a exercer sua prorEsão no
Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuEão(ões) constantes de seu registro.

CeÊkião no: 98í18/2O13 Valilade: 3YO3/2O14

- 076

l,lone: ROBERTO FRAIZ MÂRIINEZ JUNIOR
CaÉeira - CREA-PR tlo :PR-23378/D
RegistÍD taacjonal : l7O 4027227
Registrôdo(a ) desde : 0l/o8/1991
Data vdo RegistÍo:
Filia6o : ROBERTO FRAZ iIARTIÍIZ

AVAI{Y DE AL'íETDA FRAIZ
Da ta de t{asdmênto:26lf0/1959
Ca Êêira de ldentidade:1382670-6
NATUTôIidAdE : RIBEIRAO DO PIÍ'TIAUPR

CPF:31824900953

Título(s):
ETVGENHEIRO CIVIL

SETOR E TECÍ{OLOGIA-UNIVERSIME FEDERAL DO PARANA
hta da Cohção de Grau : l5/O2/ l99L Dpbnação : l5/O21799L
Situação : Regular

Atribuiçõ€s profbsionab:
DA RESOLUCAO 218 - ARrI@ 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade Íelativa ao exercícb de 2013

Para fins de: Cadastro

A autenticiJade desta certilão podeá ser confirÍÍrada na piágina do CREA-PR
(htt p://wliyw.c rea- pr.org. br), através do pmtocob n.o 2013/3uO806.

Enitida vh Intemet em 15/10/2013 10:36:01

Dispensa-se a assinaturô nestê dooimento, @nforme InstuÉo de SeÍviçD t{o 010/2002.
A falsificaÉo deste doqrmênto constlhJÊse em (,íme previsto no Código Penal BràsileiÍo, suj€ibndo o
autor à respectiva aÉo penal.

cíÉt chcrca-f..og.b,lc.rÉl.abJtrrtiib.Ép?SEssÁGr]lboíltRtrü.ECq)REGTGSAÍS8NUCFROT=AANOFROT=8COOFUNC=g&DE,.. 1/1
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CREÂ+R crc*r aqidld (b E rg.írtr-É . 

^e[qEÍÉdoàúóoM
^rÉç5 

ric R+Í.dt dG Tá.,rE Ld F.d 6asaz
YdüiE s ruLú: rttutb ot P,rj.É p Ob,ú ilililil|ll

ART llo 20í ãr934í'liI
brrpiúÉ do Ctgo/FúEb
Tffi
ARÍP'tr.ipc

ÍrÍofEsioít8ú Corllrâdo: ROBERTO FRÂIZ U RTINEZ JUNIOR
Íh.5 FomaÇáo H.: El{GÊ HEIRO CrÚL
EíIEEomude

N" CaEna PR-1&)78íO
t{. VÊb CiEá: -

'R.t*@
Cq|tií'fiE: COTTSIRTIIORA PINMI.ENSE LTDA ME
EÍdd€ço:R(,Â OR FRAI{CISCO CEZAR Í{OGÁRI5Z, CENTRO
CEP: 8êl900OO RIBEIRÂO @ PlNltAL PR FoíE: ,í33551í662

L@l ô Obía: RUÂ DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI s27
CE}ITRO - RIBEIRAO DO PINTIAL PR

CPFTCNPJ: I5. í ô5.078/0OOí-8o

Oudra:
C€P: EOlgXx)o

Lotei

Tho de cqÍr.io I ouTRos
ariv. Tédtica 7 DESExPE[]ro oE caRco ou FUNÇAoTÉcNtcá
Áreâ de coínp. í íoo sÉR\í@s Éc PRoFtsstot{ ts t{A lloDAlto DE cML
Tho Oürrssv @ IfrS*EL{O CARGO,Ílrlç^O
S.í\,1ço3 (}5O EIECUçIO
qüraaãb

Gub }{
ART I{'
m1ú3,{112

Vk Rlrflíêr#o Rt 2.(m,O
TASETA TAIA TTI'{HA

Í).i. tnkio 121Í8m12
t)ía Cqd.ú

\fiTe Rt,O.o() E iHê ô CEê 322

CaEE tla-áíia 20 tís

B*(béhio:
Ortr! lnlbmáçôG !óí! a rÉrüza (b !Ê1,1ç08 cdíratu, úrrêrr.ôêf 

^RTs 
vhqr&. ARTt nódiü,rkb, .Dnúdlrrb3, lic

DEC AcErrAR o Et{cARGo oE RESpo}aDER TEcxEánExrE pEt 

^ 
ErrpREsA c,o}üa ÍANTE A kÉp : ''4:Í

PARNR
CÍtatJcb í.(A(

tYrA-
ô Co.|üEErE

HELrco3 Dldirs-€ à gc*.|taçe pírbac., qüá,b ô drúc.
C.íü!ü ô lnbrn ç6ê ô CREA+R 0800 41ü87
A ar,lardcdo dÉ rt@r'larb pd-a -r corEalú aEatía do dL rrrd*Fa.gôí
O vrlor de R3,O,00 rÊffi a cat ART Íol fgo ern 1UÍBrimí2 cqtr a guh ]f ío0mí20934t/fi1

O textD completp d6üts noírlõ edo di+oÍrívels yia Intrmet no s€guint€ endercço : wwí.coníea.oíg.tr

_Aú€ati.aoão Mcçânica

^r 
Ânotaç6cs dc Responsabrlldade Téqrkã - ÂRÍs - turam aÍrsdtuidê peh Lei no 6496, 6ê 07 11U1977, € 5lr. aplicacão ed rrgulaínenEÉa

pelo Conselho Fcderôl dê EÍrg€nhôria e Âqmnomê (COIIFEA), atrôvê dô Resolução no 425, dê 18121998, que d€fine os s.gulntê6

ôspedos:
. Fatos eerado.rs ê ARTS

' ARTS úiglnôis c ART5 únculôdas
. Sub6üDlire§ de ÂRTs

' O€sdobrômentos dê ARTS - @s6 de co-auto.iô e co-r€sponsat lidad€
I Relpoírsôbilidadê pêb pÍêcôimcnto dõ ÀRÍs e pôgEínentE das taxas
. CondlÉês em quê ó ARÍs scÍão con§dêrôdas nuh
r Implícaçõês d. in.nEtênd./núlldãdê de ÂRTs - ruhrtç5o e ôdi:a@ de mult s pícvlstõ na Lli t1o 5194, & 24llUl9ü.
. Outros

{,t
. "l/'
?

"ü

@
http://creaweb.crea-pr.org.btrlcoDsultaJimprimeartasp?OrcAOPGTGN&V1=ON&V... AB|2OD
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CONSTRUTORÂ PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: í 5. 1 65.978Y0@1{O
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 86490-000
Tel. (43) 3ss1-1662
a'l i:-!i:,rt:! qil .l:ri i:ir!3:* ilai:-'â '.:l '

966PqFTÂÇÃO DE RESPONSABIL'DADE DE USO DE MATERIAIS DE BOA
QUALIDADE

A Comissáo de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS í{o OO7 / 2013 - PIINSB

Coníorme o disposto no Edital em epígrafe, DECLARAMOS que
só utilizaremos materiais cle boa qualiclade, constalte no memorial descÍitivo e no
orçamento discriminaúvo na exeançáo da obra de RefoÍÍna e Ampliação do
Centro Municipal de Educação lÍfantil "Noenüa Elittencourt Cameiro".

Ribeirão do Pinhal, 25 de Outubro de 2013

Con
Dalton

t2 -6Só
RG

Junior

e
A 665

q
Civil

-23.378 tD

\d
h h

&

Roberto F

§!)"
.É
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: 15.165.978/mO1€0
RUA DR. FRANCISGO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8&19G000
Tel (43) 3551-í662

DECLARAçÃO DE RECEBITENTO DE DOCUilENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 0O7 / 20í3 - PUNSB.

Objeto: Contratação de empnesa especialazade para refoÍma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lrúantil "Noêmia Bittencourt Cameiro".
Rua Walfredo Bittencourt de moraes esq. c/ Rua Adêlino Bignardi
Nova Santa Bárbara - PR

O signatário da presente, o senhs Dalton Luiz Luitz Junior,
representante legalmente constituído da proponente Construtora Pinhalense
LTDA, Declara que a mesma recebeu toda a dooJmentaçáo relativa ao lote
único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreço,

Ribeirão do Pinhal, 25 de outubro de 2013

t a'l
/4a &



PREFEITURA MUNICIPAL . oE0

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

Ref: Edital Tomada de Preços No 007/2013 - PMNSB

Objeto: Contratação de empresa especializada para reÍorma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnÍantil "Noemia BittencouÉ Carneiro".

Declaramos que o Engenheiro RobeÉo Fraiz Martinez Junior, CREA-PR
23.378/D da proponente CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, devidamente
credenciado, visitou o local da execução da Obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 29 de outubro de 2013

rploE
CREA PR 1O44O7ID

RobeÉo Fr
ivil

-23 378 t D W"-qi'H
untor

k
's

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266-8100, B - 86.250-000
Nova Sanla Bajbare Paraná - E - E-mails - licitacao? nsb.pr.gor.br - wrr*.nsb.or p.o\.bÍ

lvan Satihiro

q

I
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: 15.165.978,U01fl
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO, 527 CENTRO
RIBEIRÁO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8ô49O-000
Tel (43) 3551-1662

RELAÇÃo DE D|SPq{TBILTDADE oE vEicuLo, uÁeutNAS E EeutpAMENros

Ref. EDITAL TOMADA DE PREÇOS M «r7 r 20í3 - PMNSB

MUNICíPIO: Nova Santa BáÍbara - PR

OBRA: Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil
"Noemia Bittencourt Cameiro".
Rua Walfredo Bittencourt dê oraes esq. d Rua Adelino Bignardi
Nova Santa Báíbara - PR

PROPONENTE: ConstnÍora Pinhalensê LTDA - ME

Declaramos outrossim, que os veíorlos, maquinas e equipamentos supra-relacionados
serão disponibilizados na obra na eyentual contrataÉo.

Ribeiráo do Pinhal, 25 de Outubro de 2013.

Eo inhalense LTDA ME
Luiz Luitz Junior

Sócio Gerente
RG 7.@í.88&1

17
.6

,q
Lrlr

)
:-.

Junior
ivil

Lote n.o Veiculor áquinarEstipaínênto MaÍca ê
Modelo

FoÍma

Aquisigtu

Ano
FabÍiceÉo

Quant Estado de
ManutenÉo

01 wl/ KoÍntÍ Póprio 94 01 Bom

02 Pick Up Fiat PópÍio 2012 01 Bom

03 Betoneira 3m l ros PópÍio 2000 01 Bom

04 S€Íra Cirqilar de Mese PópÍio 2«)0 01 Bom

05 FenaíneÍnas Eléúicas

(Furadeire, Sena MáÍmore)

PópÍio 2010 02 Bom

06 FeÍrameíÍes Manuais

(Padiola, Trado, Encfiada,
Enchadão, Pá)

Póprio 2011 20 Bom

struto

Roberto F

3.378 / D

ry'Wr,Et ,g
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMI,A

ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIROCML

ROBERTO FRAZ MARTINEZ JUNIOR
CARTEIRA PROFISSIONAL:PR-2137 ü D ACERVO TÉCN|CO N.o: (D0754/2006

^Tipo 
de Obra / Serviço.: REFoRMA EM EDlFlcAçÃo sEM AcRÉsclMo DE ÁREA. . . . .

Serviço Confataclo...... : DGCUÇÃo .

Dimensáo ....................: 915,04 M2. .

Área Amp|iada............. : . Área de Reforma : .

Locâl da Obra

ART NO

Participaçáo;................ :

Empresa Exêcúora.....:
Conbatante(s)..............:

Tipo de Contrato......... .:

Atividade Técnica........ :

Área de Competência..:

Município/Estado ... .. .

Data de lnício ...........
Docto de ConcJusáo..
Descr. Compl. Serv. .

ObservaSo

30«)(b2128 0 . Regisfada :15/02006
RESPONSAVEUEXECUTOR.
LAMBDA PLANEJAMENTOS, PROJETOS E OBRAS LTDA.
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL .

EMPREITADA
D(ECUÇÂO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

EDIFICAÇÔES. CONSTRUÇÃO CIVIL .

RUA PARANA, CENTRO

RIBEIRÃO DO PINHAUPR

0ítúrm02. . . . Data de Conclusáo '.3Ol1Z2Ng

DECLARAÇÂO PROFISSIONAL
- EXECUçÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CINE TEATRO MARA.'OARA, EM

RIBEIRÃO DO PINHAL, SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.

. ESTA ART SUBSTITUI A N" 1702337810106, QUE FORAM PREENCHIDAS COM

DADOS INCORRETOS. .

írRI:.::i:';-U.ir.r
J{) ir'^ i ':-'-i--)

;iÍ í-ÍFnCIPAL
i-, "-1.'r-".1B.dltÂ

4t'

a rri t,'ll-: a': '
tgU.\r L.ri r:w ": iii

ASSI

AVENDA DIJCX.E O€ CÀ\IÂS, O . LON€RNA. PR. C€P 86Oí5dX)

E-rnail: cíêal(,a@d!apí.úg.b.
hqrÉ FgÊ - Hts/wrrrv.cíE6+r-qg.br

4
i t'i
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PEEFilY'ÚAE M(INICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINITAL
- ESTADO DO PARANÁ.

ATESTAIX)DE CAPACIDADETÉCI§ICA Riibeirãortopinhar, 3onztzoo3

Atestamos que o contratado abaixo, executou para a Prefeitura Municipal de

Ribeirão do Pinhal, o seguinte serviço:

EXECT]TOR :Lambda Planej., Prq. e Obras Ltda

C@:78.595.113/@ol-74

:Rua Vereador Francisco Cezar Nogari, no 51 5

:Roberto Fràz Martinez lunior

LOCALTZAÇÃO

TÍTULO e n" CIEA./PR :Engenheiro Civit - CREÂ n" 23.378 D/PR

RESP. TECNICO

ART no

VALOR

OBRA

DIMENSÃO

LOCAL

DESEMPEIYEO

=Benedito
P Municipal

:1.702.337.810.106

:R$170.780,31

:Restauração e Reabilitação do Cine-Teatro Marajoara

:915,Mm2

:Rua Paaná - Quadra 37 - prte dos lotes 07 e 08

:Bom

=Jarme Femando des=
tuquiteto CREA n"I7 333 -D/PR

cii
ú

ASSI\.. i

Pinto=

,/ ll
Al' &

n-
/

Rua Paraná, 983 - Caixa Postal: I 5 - Cep t6.490{00 - FonelFax: (0+143) 5 5l.ll22
E-mail's: pmrhl@celepr.gov.br - pmrpinhal@uol.cornbr

l.

,, I,

.'R]ÊFI: i'..,-n"rr
.Júii:! l,.L\':i-,

.'ríIjÀiI
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AROU]TETURA E AGRONOMTA
ESTADO DO PABANÁ

ACBIIO TÉCilIOO PEOPISSIOTAI,
RESOLUcIIo 3t7/aB DO CONFEA

t{tímO DÀ CECI{O----: 016/e6 - ICP

DATA EXPmIelo

MTíMO DA Gâ81EI84....:

FLS. 01

25 de ,Íunho de 1996

10 . --------XTI|EO DE FoTXAS

111x{B m pEOEISSIOT{AL--: ROBERTO EiGIZ MAr(TIiiEZ ,JUNIOR.

TIIT fÍ)- - - -; Engenheiro Civil.

CREA

CERTIFICA}.TOS O[rE O PROFISSIONAL ACIT'íA AUAIIFICADO PROCEDE-J AS
àllOtrÂçoBS DE RFSpOiíSÂBILIDâDB TIIOIICA E @MPROVOU A EFEIM
REALIZAçI|O DOS SERVIçOS INDICADOS NAS IIIHAS Aí ANEXO, AS QUAIS,
NUI{ERÂDAS E AUTENTICADAS, FAZEH PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
CERTIFICADO.

Corr,áIio Procópio ,q
DE Junho

(CIDADE) (DIA) s)

Generoso Lcrena

ITISFtsTOB CflBTE
$REF.: rTUErÂ MUrdIC.lü1,:r

í ooÂDE'"""
(ANO)

ir- jÁI{A
c0...t t: lqr'l!L

h!.

O PBES{TB CENtrITICADo IE{ VÂI-IDâDE
Ás

g

;iiú[À.a1



cÉRTIDA0 flUL.
DATÂ )E EXP: D

L.._.: 016d96
fC^G ! 2S de

- ICP
Junho de 1996. --

CONSELHO REGIONAL DE EI{GENHARIA, AROUITEÍURA E AGRONOXIA
ESTADO DO PARANA

.085

'r ôú -,i- La *r1 + -t e-; * - -+-.-3 - r.. .r' +

A:lT.riUll rú $t tr $rb, rr! .,. i . : 1+1U110

l{ OllE D0 C C NTR AT " ft Í E . . . . 3 Depto. Estadua

ETPRESÂ EXECUrCRtL......:

SERI'i'O CÜNTRATAD?,,.-., . :

TIBALI DÂDE DÂ OTFA/SiRY:

htTuR Ez 4,. - § t!.]:*, t_. .-! . ,-:

D I IIEXS 0 ES à! L,. ... âr, 13 rr r.r:

LOCâL DA OBRÀ'SEFY.......:

DATÁ )E rHICr 0*,.,. L. ._.. .:

DOCÚTÊXTO DE CCIÚCLUSAO.:

1de Construção de Obras e Manuten-

lÁMBDA-PIanêj., Projetos e Obras Ltda, -----------
Execuçáo.

Reparos na escg à Est. Vandyr de Alneida. --------

Engenharia Civi1.

c oiPL E.tE rÍ q.

Jardim Panorama
C. Pnocópio - Pn.
03.10.9s

Dec. pnofissional 0ATA COtCUTS l0: 0 4. 10 . I5. --- -

OESCRICAO ÂUXILTÊq

E í'TPR E SA

SERUICO

* Ô- ar.-rrrat ** t'.r, * >

ArT.$Jílrlr lrtr. t!r..;..F .:: 1303885 PÂnTICI PACAO.. : gxsauçf,o. ----
adual de Construção de Obras e Manuten.xolE )o co;TRATAtiTE."..,: DçPto. Est

Çao
E XECU TORá L. .-.. .: LAMBDA-PIanej., P::ojetos e Obras Ltda.----------

G OXTR ATADC-. .o.'. .: ExecuÇão. --------

f I|{ALi DAD E DÁ 0BRA/SEIV: Reparos em Fosto Fiscal.

NATUR:z A, 14.r, a, s. ror .3. r: Engenharia Civil '

gI}TEXSOES c0|IPLEliE lÚfor r. ] ------------
f tambaracá-Pr. -------- ----

DATA OE II{ICIC

DOGUiE|aTO oE COt€LUSA0.: Dec. profissional DATâ COICLI§AO: 15 ' 10 ' 95 ' ---

DÊSCRIC A0 AUx IL:F ef .r. .:

LOCAL DA CBRArSEFy......; Posto Fiscal Almeida,

I
C0,iij ,uü EHÁI.

lt1'

,n\
Mod. a Rua DÍ, ZamenhoÍ, 35 - Curitiba - Paíanâ

\,'

**r-P
ílR.EFE TTT.IRÂ MLíNI

w
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CONSELHO NEGIONAL OE ENGENHARIA, AROUITETURA E AGRONOHIA
ESTADO DO PARANÁ

016,/96 - rCP
25 de Junho de 1996

cEnTI)À0 ttul!. s.J,:
DATA )E EXP!DICAC:

ÂRT +ültry 1.9!4, tet .4r;.,1 .-1 :

lo;E ro c0t{TRATAilÍ8.-..r.:

EITPRESA EIECUT0Rt ry ._..-.:

s ERUI C0 C OilÍR ÀTAD0, ,_.. .:
fII{ALIDADE DÂ OBRI/ SFRY:

r{ATUR:Z{,.Jaf t L, !, r;., .:
DIãEtiioEs l,!}. L.5..rj, rr! .::

LOCAL DA 
'§RA'SERV. 

.,.. ,:
0ATÀ DE lflIcIg.$. !i,. L... :

DOCUããI{T O DE COTICLUSAO.:

D:SCRIC AC ÂUr rLrAt p.;. .:

0FC S.

-: -;§õJ -ã II;,* ;:; ::=::r;-= ;ã'rã-=:;;:ÉE=iÊÉasE88E
AiT..lrullttr§lrtL.._...: 1u1r+108 p^tTfCIpACAO..:Execução.----

xOüE )0 C3llTRATâftTE....: Depto ' Estadual de Construção de Obras e Manuten'
Çã. . -------

EflP'iESA EXECUToRt !r ..., .3 LAMBDA-Planej . , Projetos e Obras Ltda. ----------'

SeRYI: O COilf RATADO"..-r,.: ExecuÇâo. --------
ÍIX^LIDADE DÂ 0ERVSiiT: Reparos em escola estadual

ITATUR:24.. g9 tr. .-r-. !r. U'.-.. .: Engenharia Civi1,

DI'TEI';OES .ô. t! L!3. tt !ê" .:. C O;PL E;E TT O

LOCÂL DA 0SRA /SERY.,r...,: Rua Guarapuava, s/n9., Escola
1os de Fania, C. Proc6pio - Pn

Est . Ma3or João Ca:

0AÍA DE INICI0_..J, 1er,r..! 03.10.95.

DOCUtlEtlT0 0: C0tICLUSAO.: Dec. Profissional DATA C0ICt lrS lG 04.10.95. ---
DESCRICA0 AUI ILIii ,R r . r.r !

141+10I p^RTIGIpÂcAOú.r: Resp. Tácnic,

Dêpto. Estadual de Const. de Obras e ManutenÇão.,

IAÍBDA -P1anej., Projetos e Obras Ltda.---------.

Reparos na escola EstaduaL Josá Fenreira de Me11,

Engenhania Civil .

COmLElErfo...!

Munic. de São Jeronimo da Serra-Pr

03.10.95.--------
Dec. profissional DAÍÂ COXCIUSle 04.10.95.,---

rl ---a -Lar -a--.- ô- 
-- 

*- .Dr. -.,>- .5 r --4>4
ú

1i ÀssÍNa Tl-lÀq

taod. a

hr'''l

Rua Dr, Zamênhoí,35 - Cuíitibe - PaÍaná {

,.--c-il+EE ü-NICIPÂL

ciliitÍii l.;
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CONSELHO REGIOT{AL OE ENGENHAhIÂ. AROUITEÍUNA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

!:!Irlt0_f!ruu= 016,/e6 - rcp Frs*t 0
DAT^ )E e XpeOÍCr-O: 25 de Junho de 1996

_ -- _ . .j- i. __-_ __- _ -.iô ;iI.--.,rorr -rril-iryE -ria,.r,- .r- r-- - - +..r ---- :EÉ_ 
--- 

i==ã5i +==-j
á TrllUllI!,11,lrlr.3 ar.-.:1414115 PÁRTIGfpACÂqqr.=Resp'Tácnico.

foüE )O COf,TRÂTAliÍEt-!,..lDept-' Estacuat de Const. ;e obras e Manutenção.-

EItpRESA EXEGUTORl..r....: LAMBDA-i:Iarre j., Pi.ojetos e Obras Ltda.-----------

§EfrYIC0 C OilTn ATA Ol.1, 
-.o...: 

Exec.-rção . -: -- --
f IlíAl-IDAD E OÂ 08nÀ, SEIV: Reparos Escol-a Est. Fco. Xavier.

f ÂTUR EZ fu I s, !l, i, !r!.!..,-. : Engenha ria ^ i.., i 1

#

DIIIEXSOES

LOCAL DA

rrxS!.gtrrJ'.: cotrPLEiEtlTor..3

3BR l, SE FY. !_. ..: : Munic Íp io de Itamlaracá-Pr.
DATA 0E INICI0,.19ts''..: 30.10.95.--------
DOCUtrEIÍO DE cçtrtLUSAS.; Dec. Pnofissional DAÍr COICLUSIO: 30.10 .95 . ----

DÍSCRTC A0 ÀUI ILIt.1.. r...:
.L . - . --- . -- - -. -: - - -- --- i - ------- - --a ---- -.-.. -a-i-i-r---

- -r---í>-l}ír c +r â+,** 
-.- - - riF- jrrílrf rr

ART.lUtl M 
',L..j:_.r..! 

13038S7 ?ARrÍCrPACAO..FRlsp.Tácnico

IcllE )o c 0 xTn AT^lr T E... .. : Dêpto. Estadual de Const. de obnas e Manutenc;o. -

EIPRESA E IECU f ORt .a ... .-r: IÁMBDA-PIanej., Projetos e Obras Ltda. ----------.
SERVIC0 CoxTnAÍADJ^' !,..: ExecuÇão. -----
ÍIilALIDâDE Oâ OBFrrSrtry' Repanos colágio est. Adelaide G' Ross

liaruR:zâú r, r, t, L. 1r,o, o: Engenharia civil.
D lllÊltSO ES U a1, ]rs? '3, .-.. . : COPL EÍíf tíTOr.. :-------------

LoGAL DA gBRÂrSEnv_.L.,.r: Rua Moisás Lupion, 47+, l'iova Fátima-Pr. ---------

DArÀ DE IltltIO!q, rr.+...: 13'07'95'--------

0OCUIarÍO DE COH(LUSt0.: Dec. profissional DAÍA cOICtUS{'O: 31.07 .95. ---

DESCNIC AO AUIILIIi..., .:

- 
ÔÔ r*Ô* ÔÇ àó ór-3 í, -l *

al- : ' .: ;
\r:-, - : i;:.1,

))n^'t" fu\
túod. a Rua OÍ, Zemenhoí,35 - CuÍitiba - PaÍaná

0

*ril** *úü,4



GERTIDAo XI,IL *.-.: 016,/96 _ ICp Fü,S. 0
DtfA )E EXP€DICAo: 25 Ce Junho de 19v6j 
=5 l:J - 3 15 : ; 

= -* 
r rj r-' a' 
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* 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AROUITETURA E AGNONOTIA
EsÍADo Do PAPANÂ

ÂRT.JtaUlI rr13 ryr. s 1*r.-o! 1303900

üOllE D0 C0ltÍRATAÍ{TE.*..f : DePto. Estadual de

EIIPRESÂ EfECUToRât! 1...: lÁIIBDA-PLanei . , Projetos e obras Ltda.----------

SERYIC0 ColltR^TADO. L...: Execucão. -------
r IIÂLIDADE D^ OBRqTSÉRY: Engenharia Civi1.

Reparos em eol6gio estadual.
tTATUREZ Ar S 1ç E lr r.;; -..,1i
D irEts 0Es r!r, s 3. r4 r-r r. :

LOCÀL DA 08R.,A/SERU.....:

DATA DE IriICI0_rà..J L...:
DocurENt0 0Ê coflcLUsl0.:

DESf NICAO AUIILIÊ I,...r.. :

coi?i: E,trE,ürq..:

P^RYtCIPtC^0.t:

Const. de obras e Manutenç,ão.

Rua Paraná, n9. 140.
Itambaraeá-Pn . ------

dec.profissional DAÍA COICEIIiAOT 10.0 8.9s. ----

ú- .b---

Â aT #u u $ ry,-.lt ç.r-r..r :

Ít(ItE D0 conTRÂTAilrE.... :

EnPRESA E IECU TO Rl !r!.d.!:
SERVIC0 COr{ÍRAT^00,....:

fTXáT-IOAD Ê DÂ OERI/ SERY:

ilÂf UR:Z 4!r .J tt r*1tt ..9 o.rr , .:

DrilErs oEs !, * l,|.. .rÊ .J 1. :

t ocAL DA CBRI'SEFU.1!...;

DATA DE IHICI0.f l,!a_.t..,:
DOCUTENTO DE COI{CLUSÀ0, :

DESCRTC 
^O 

ÂUI ILIt 1^. 1-, . :

09.08.95.

1303901 Ptnf tCÍPlCÍ!.-..:-esp.técni o.

Depto. Estadual de Const. de Obnas e ManutenÇão.

lÁ-MBDA-Pl-ane j . Pno jetos e Obnas Ltrra. ------ -- -

ExecuÇão

Demo 1ição de Eseola Rural Fnei Timóteo.

Engenha::ia Civil.
cot?LCiEtaTor..3

Bairro Frei Timotec , JataÍzinho-Pr. -----

09.08,95.--------
Dec. Profissional- DAÍÂ CgICEUfÍ16. 1u.06.95.---

u -- -,{----ta rt{ib-- ,-t..t } \rt.=irÊ

i .-. :

L

irod. a

.^t
,rl

Rua Or. ZamenhoÍ, 35 - Curitiba - Paraná

.r'!-R.,1
.-.-dt-



.089

CONSELHO NEGIONAL DE ENGENHARIA, AROUIÍETURA E AORONO IA
ESTADO DO PARANÁ

cEnrIDA0 
'aurtDATA }E EXPÊD

gà.: 016,/96-ICP
ICIO: 25 de Junho

ria .r- -.ra .5..1 *ta -"ó +

^Rf 
.!Uâ|§ a!lr Lrrsp.r.J..r:

lollE )0 c,HTRATlfirE....:

EItPR-E SA E XECU f 0R I .j L. t- :

sEnYtco cotaTR aTÂ05 r.-!,. :
fIXALTDADE DÂ OEII/SíRí:

ll1TUR:Zây t, !, $. a, r! L. , .:
0lllEllS OES 24 Lr tr gf 1p r.r. r:

Locll- DA 08RtrsEnv.r.,,.:

0lTA DE llllc Iq1.s., Lr,!:
O0cuãEllTO DE cOtlcLUsA0.:

DÊSCnIC A0 AUí ILrtl. 1r.,.:
---* ---; ---i ---- --..-,.'--i.-Õô-Ôô---ô-+*

ARrg trlu94u t,r. r.9 L.r::
loüE )0 cü rn^rArrrE.r..:

E'TPRESA EXECUToRt..! L.' . 3

sERYrC0 colútR 
^TADI 

r.r,_, ;
TITALTDADE DA OBNA'S;iY:

x âTUR õ Z& ú s! l". tr --. L: ._r:

D Ilt EL i0 Es 
-.-.r,5.1. t!,.-.. 

.:

L0c^À DÂ 08Rl ÍsERUp..9,.:

DATÂ DE rt{ICIo*.1'14 g1 r_r:

DOCUiEIT0 D€ CeíCLUSIJ.:

DESCRICâÊ ÂUIILIII.. T";

*rl}Ôór--ra*- --+ ô*

FE S,. rl(

de 1996.
-r rlL rr5 ii.Ãr.-.ra á- 

--,.-. ! - ..-j-.- --- ô.1 t{-óit+-âJe
060255 p^RTIGT?,ICAO..+esp.Técnico.

Prefeituna {unicipal de Rib. do Pinhal-Pr. ------

Exe cução

Escola Municipal de Rib. do Pinhal-. -----
Engenharia Civil-.

760 r00 m2 coiPLEErTOr..:
Rua Paraná, 98ir , Bíbe j-não do Pinhal-Pr, ---------

Dec. pnofissional DAÍA COlgtUs{O:31.72,92 --- -

- - -r -- -'- -- -ir .ir j ir*-.rc-ari l-a5óàoriÕe-,. , -ú - - 
{bó -- -- H--- ô---

246186 PÂRfICfttCrO..:Resp Tácnico,

Pnef. Mun. Ribeirâo do P:-nhal.

i<esidôncias em Al,venaria (93 Unidades) '--------
Engenharia Civi1.
4.491,90 rn2 COi?tEEÍÍq,._.:
Vila No.ra, Bib. do Pinhal-Pr.

06.07.92. --
Dec. profissionaf D^Tl CO.CUüSlO: 31. t2 '92 '---

LIJICiPA:

cüi;il
I q@ as5

rbd. 4

I

tP

Rua 0í. Zemênhoí.35 - Curitiba - Paíanâ

-aS-L-i.5.À*3e-à- -5-ô---{
+REFEí;p,i-rA
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CONSELHO FEOIOÍ{AL DE ENGENHARIÁ, AROUIÍETURA E AGRONOTTA
ESTADO DO PABANÁ

s.-.
IC AC

016,i96 - rCP Fts. c'
25 de Junho <ie 1996

Arrdruiu i, tr fr*. tir.:*.. .r 050248 P^tÍrGrPtcac'''; ResP ' Técni''o'

XOltE »0 COltlTR^TAtIEg..: Pnefeitura Mun. de Rib. do Pinhai.

E|+PR E SA E IE CU T0 Rt 5 1..-. :

SEnyICO COIITR*TAD)...-...: Execução. --------

f I;;âLIDADE DA SBFAr gç4y. IJscola Municipal. --:------
llÂTuR:z tr r *, !É !...., .J. .3 Engenharia Civ j-1.

OIltEX; OES U s .,a, !, -.-..: : 
r+60,00 n2 COiPLE;EÜTOr..3

LOCAL DÀ OBRÂíSEFV.*... R'- Paraná, 983, Rib' Pinhal-Pr'

0ATA DE IllICIO-Sr!a!.-r: ?4 ' n6.91. ------
DocuiEI{To DE CorcLUSAo.: Dec. Profissional DtrA cgICLtÉto: 15,05.92.---

0ESCRlClp 191 1111e3r.r. e :

CE NTI DA O lI'í,
DATA )E EXPE O

A RT.J|UI Lt q, L, qf 9J r..p r r . . i

IOilIE DO COIITRATAfi TEr,.. :

EIPRES^ EXÊCUTORt$.,.t:

sERyIC0 C0IiTRATÂ01. .... :

f ÍI{AtI D*D E DA O9RA/SÉiY:

I{ÀTUR:ZâÉ qg4 s,u h,. r.1,r ':
DIilEtas0ES *flllrj'r!lrl'!i

OBRA /SER U. .., .:I,OCAL D A

PLlÍ rGr?âGto r.SesP ' Táenico '

de Ribeinão do Pinhal.

72077 I

Pref . I.íun .

ExecuÇão

Residêneias el- alvena
87 unid. c/ 44,40 m2.
Engenha:ria Civil

3.862,80 m2 cor- Ef,c rIo

1612.91.

Dec. Profissional DAÍl COIEtttil-g-09.09.92.---'

Vila Carva]ho. --------

D ATA DE III

DOCUtlEiT O

DESCRTCAO

ICI0-.r,tr.j..i
0E CO C LoS 40. :

ÂuItLIÂ1. 1...:

IIOVÂ S-'r-'iTÀ '3

tu
ü:il

lrod. a

. _r4,
itl '

l^i

Rua 0r. Zamenhoí,35 .Cuíitiba -
.i TU

&* a

T

f-,r
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CONSELHO REOIONAL DE ENGENHARIA, AROUIÍETURA E AGRONOIIA
ESTADO OO PARANÂ

c€RtIDâO ilillr*L.: 016/96 - rCP Rl. 0

DAT^ DE EXPED IGAO: 25 de Junho de 1996
--!r i;:a r+ rr-r-r-r-ir-.- -ô Õ-r .- - -! r.a - .a - - a* ;- j,- ãõ Eã 5.r--j.---4

ÂrTtlalrfi* u i, I'3t u -*...,a:597105 pÀRrIcIptcloo: Resp. T6cnicc

l0rl€ )O COfTn tTAltT E.J. . : Depto. Est. de Const. de obras e Manutençào. -----
EiPRESA ExECUTORTy àir.:: LAMBDA - P1anej., Projetos e Obras Ltda.---------
SEFUIC0 C 0tlT R ATÀ0 J*. g .s: ExecuÇao. --------
fIXALÍDAD E Ol OBRÂ, SÉlY: Reparos na Fac. Est. de Ed,.rcação FÍsica.---------

l^TU[ãZA. U t, fa ât a! !,r. .: Engenharia Cívi1.

D IHÉti 0ES E !, glr.r!, .. .: CO;PLEiETTO,

LOCAL DÂ 0BRITSEFY-....,: Fae. Est. de Êdueação FÍsiea
Jacar6zinho-pr. -------

DATA DE IHICI$r91,,r. 1:.-!: 14,04,93.

DOCU|EilTO DE C0I{CLUSAO.: Dec. profissiona- DITA COTCLUS^o|: 30.04 93 --
DESCRICA0 ÂUIILIIRT r r. rr -

-. .,. - ;-."- .. -;.,- --- ---il -r-à -i-ir-rrr -ir5re--,r, 
-- -* -+ -.r* +- +r '* I'.1. - --- .á +. dri.*/ .e- J -a, t r- -!- .-,*,U1

AlrT.rtut!a u !r, àr}..-r.r.r3 6293'17 P^fTlcf PAGAo q,=Resp 'T6cnico

tOilE ,0 C O llÍn ATÂt Í E .- , . : Depto. Est. de Const. de obras e ManutenÇao. ----'

EllPflESA EXECUT0RI?!;.3...: IÁMBDA P1anej . , Projetos e Obras Ltda. ----------'

SERUI C0 C OXTR AT^D r., . . .;: Execução. --------
f IXâI-IDAOE Dá OBRATSERY.' Repanos na Fae. Est. de Fi1., Ciências e Letnas.

ITATUR:Z fu :, !J tr$. r.e :*...3 Engenhania civil.

DlltElts0ES t! u !.r !*. ar. r. . : Coi?LEãE BfOr rr i------------

LOCÂL DA 08RArSERV.._...: Rua P.-,dre Me'10. 1200, 'Taearezinho-Pr.----------
0ATA DE Illlc Io.Á!5. r,. ..: . ?: 23 ,72 .93 . --------
DOCUIEIITO DE C0lf r-USÂ0.: Dec' Profissional DIT^ COICLIEÂO:28.01.94.---

0 ESCR LC AO llf lL [.rÁ âtr .-. . .:
.'itl-'i

. iJí.Yr.1+*dtã§,;l-
ar--.?'.**-

r T-(.i:i ,L 
"31 

i-:N-l .1l i 7rÉ I

i3 'a -

&
I

1

itr; rii

Rua Dr. Zamênhoí, 35 - Curilibâ - Parenátod.a

I :v
{

* {



CêRTI)AO
DATA )E

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHÂRIA, AROUITETURA E AGRONO IA
€STADO DO PARANÁ

EIPED lCA0: 25 de

- 092

-- -.L-; - i-rs--<L à-lr..àiL-.*4--+ - i.L r..ó {,-...-<] aJ.a ér-ürarrJar-

lul!.u..:016,/96 - TCP Ff s. 0l
Junho de 1996. ------

ú -- arl, 
-- -a- + a .,

A Rf alur't;.3 :.t:-, 3,;.t g 5 r r :

àOtrE )0 c0ITRAriliÍE....:
ETPRESÂ E X€CUT0Râ .,J L..r:
SERVIiO CoilrRATt03. rJ.. :

FITALIDADE DÂ OBRÊ/SE:U:

li AI U R : Z !, ã, L. :.! &' ..ç !,, .,_r :

D Iã Elt S oES !, !, lr8, *.. .*r,^.:

L0GAL DA 08RA rSEnV., L...:
DATA DE IIICI0"rlç.*. .r...:

DoculExT0 DE coltt!-usA0.:

DESCRICA0 AUIILIIi e r_.e ....r

-Õ Íl

A RT.rlúr{ tEt!r, l'g r;r.r..:

tOiE )0 c0r{TRATAtIÍE..,.:

6293'7 2 PAnf IGIPlcr 0.. ! Resp.Táenico

Dento. Estadr.ial .]e Ccnst. de 0bras e Marutençac

LAMBDA Planej. Projetos e 0bras Ltda.----------
Exeeuç:o

Repar"os na eseola Est. Marcífic Dias

Engenharia C j.vi J.

COrLEÉiÍor, r | ------------
1ri0, Itamba,"acá-Pr.

ú.,i L-- É

P.ua ar .n

Dec. orofissiorral DATA C0XE[,USr0: 06.01.94. ---

-r -Lr-r-----.ê---i. d,à $3àô.5-'+ l} r> 
-{- 

ô- - - -- -,úL{i f-

PÂRT ICf?ACIO... ! Re sp , Tácn ico
Const, de obnas s vsnrrlsnção. ____

DATA COtCüUS lO: u5. {J1' 94. ---

n29373

Depto. Est. .le

EIIPR ESA ETECUTORI

SERVICO COIÚÍRATÀD

T I'IAL[DAD E DA OBE d, si 1y:

llArUR:Z& llaL. ur. t! ..3. : :

DillEIiSOES t ..1, trs .j L:, .:

tJcAL DA oBRÁ ,SER vr u..:
DATA )E I i{IC I O.r, !.r' r*.....:
DO Cü 

'I 
EII TO DE CO{CLUSÂ0,:

OESCRICAO AUXILI, t r i,.,. !

LAMBDA Planej.. Pnoje*os e ODr:as ',tcia, ----------
L}(eCU ÇaO

Reparos ns rgôncia de rendas

Engenharia Civil.

corlEE r0r..!

J

Rua Pernambrr.oo , A:tdi-r'á-Pr. -------

?0.^2. ca. -- -- --
Dec.pnofissional

<*---ú-Õ--ôl-í--j
ü-' -, ,

i- *.* à{

,ú

I
I
I

I&
^?

libd. a

hrr'
Bua Dr. Zemenhol, 35 -

ASSINiTU

ü'#*



ceRrrDA0 w&ús.:
DATA DE EXPEDICAC:

093

CONSELHO REOIONAL OE ENGET{HARIA, AROUITETURA E AGRONOIIA
ESTADo Do PARANÁ

0161s6 - jCP rLS-r 1t
25 de Junho de 1996

.t, .- .t,+-*r+.r.- ..l,Ô -.-.aI- -ú.f*

.L 
-Õ -v*-- -- 

+''* À-

629360 pA Rf I CI p tc^o ., :Re sp . T6cnico-

Depto. Est, de Construçáo de Obras e Manutenção.-

LAMBDA P]anej., Projetos e obras Ltda.-----------
ExeeuÇão.

Repanos na eseola Pacine i'íagrro. -----------:-

Engenhania Civir.

c0PLEiE lÜÍO4. r !---------- ---
Rua Fna::cisco Figueire do , 26!, ,-Iacará zinho -Pr. --.
17 . 0I . I3 . --------
Dee.profissional DArA COICtlniAOE30.09.93.----.

A rr T {lúíl !í 1,1.a lr 3. .t t,r. i.i
ro|tE )o ccrrRAT,qlrrE....:

EiPRESÂ E XECUTORT o; r.- r:
S ERVI CO COilTRATÂD],.....:

TI'{ALIDÀDE DA OERI/SEqY:

fr ATUn:Z [' .J..-. S 3r ...t r;, . :

DInEIS0ES ?..4 S l|..' ...' !

LOCAL DA CBRA'SERY.....:

DATA DE INICIC_.§.:r 1*...:
DOCUTÊI{TO DE CONCLUSTO.:

D:SCRiC AO AUX ILm?......, .:

DriENS0ES..!tJ.4.r! r4 _r^1 ..;:

LOCAL DA OSRA /SERV.....:

D^TA DE ITiICIO-. 5...-.. .'.:

0ocufiErTo 0E collc -us ^0.:
DESCRICAC AUIILII?! b.,.:

AÀT..XúüA!.r11 alt r-rr.r. ri 06024tt PÂRTICrPACIO.,.s Resp.iáenico

lJiE )O CCIITRATAI{f E-...: Pref . Municipal de Ribeirão do Pinhal-Pr. -------
EITPRESÂ EXECUTORÂ,!J .-!'. :

sERvIC0 C0lrlTR ATÂDl, r*.,,: Exeeução. --------
f IltÂLIDADE DA OBP:/SERY: Eseo1a Espeeial Municipal.J-.[;:;; ;;i;)));)iii;);

0tATuR:zâf à! t, 8. Í t: .,r, .: Xngenharia Civil.
-952,00 m2.--------- COiplEiCiI0"r..! ------

Rua Mareelino Nogueira c/ Àv. Silveira Pinto, Ri
beináo do Pinhal-Pr. --- ------
24.06 . 91. --------
Dec, profissional DATâ C0iCIUS{03 20.09.94.---

i.eEl 9j 5r-
À

ú--ô-----a-.-rq iÉ r* .,-^ &,ÀÍtlt

4t I
L ..,.

tlod. 4

14,7

Flua 0r. ?amenhoÍ, 35 - Curitiba - Paraná

ir

1

ulrv'li.

^} r.r.+
-L-'á--i-ita- .l r- iaí

,
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@ÉN- PR mgtrffi+tuErcâ(»omÀ

ANorAçÃo DE RESeoNSABTLTDADE rÉcrulcn
z LEIS [1e4ô6 E rr9Gr77

l. I CltIErM ridrSsoN t/caE

ÂECúO . UFTEXPEDTCAO

7?.

23.378 x ARr L20779

Ioberto fraiz t:artlnez JuD,j. or - Itigenheiro Clv11
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DEATESTADO

IEçIIq4

Atestamos pana os devidos fins, que o Engg R0BERTO IRAIZ
MATINEZ JUNIOR, executou 87 UDS Habitacionais dentro
das exigências previstas do Convênio ent::e COHAPAR e

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR o que

vem comprovar sua IDoNEIDADE TÉCNICA.

MUNfCIPIO:

Ànra torel coNSTRUÍDA:

HABITAÇÃO:

INICIO DA OBRA:

TÉRMINO DA OBRA:

DATA DO CONVÊN]O:

RIBEIRÃO DO PINHAL

cuRlTrBA, 26 DE oUTUBRO DE 1993.

ATEN AMENTE

!l .ii i r;i;

3.862,80M2
PR-l_-+4M

06/ot/92
28/r0/92
12/L2/91

SAN CURRA

t1 &
Dire a cn a

KOSAK

.,1,)"'
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: 15.165.978/0(US
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO, 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8ôt19G0O0
Tel. (43) 3551-í662

DECLARAÇÃO O'E RESPONSABTLIDADE TÉCNICA

A Comissáo de Licitaçáo
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS t{c (D7 r 20í3 - PMNSB

Conforme o dispoío no Edital eÍn epígrafe e de acoído com a
ResoluÉo no 218 de 2916,173 e no 317 de 31/10186, do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dedaramos que o responsável lécnico pela
Obra do Lote, câso ventpmos a vencer a referida licitaçáo, é.

Declaramos, outrossim, que os prdissbnais acima relacbnados peÍtencem ao nosso
quadro técnico de pÍofissimais peÍmanentes, coÍn relacimamento junto à empresa,
dentro das leis trabalhistas vigentes.

Ribeiráo do Pinhal, 25 de Outubro de 2013

INEZ JUN
NlrEt8o crvrL

o23.37e.D - 7,. REG.

Con
Dal

&

Lote no Nome Especialicbcle CREA no Data do

Registro

Assinatura

UNICO Roberto Fraiz
Martinez Junior

EngenheiÍo
Civil

PR.
2337üD

01/08/1991 %
-_--

,tf

L?
q
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: 1 5. 165.978/0001-80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, N'
RIBEIRÁO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 86490-000
Tel. (43) 3s5í-1662
,a-'.:i l,i'::r:'='- .>.:.:..ai' :l ,,.'

527 CENTRO

DECLARAÇÃO

A Comissáo de LicitaÉo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 007 / 2Oí3 - PilNSB.

A empresa CONTRUTORA PINHALENSE LTDA ME inscrita no CNPJ sob
no 15.165.978/0001-80, por intermálio de seu representante legal o SÍ. Dalton Luiz Luitz
Junior, portador da CarteiE de ldentilade no 7.(84.88&íê do CPF no 037.236.08S06
DECLARA, para fins de licitaÉo, que a Íresna náo se eÍEontra inadimplente ou em
processo de falência ou concoÍdata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de
quaisquer restri@s ou no(as &sabonadoras m cadastro de quaisquer órgãos da
administração pública estadual dirêta ou indireta.

Ribeiráo do Pinhal, 25 de outubro de 20í3

Cons
D

,.1ít'
,11

@
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REPÚBLICA FEDERATIvA Do BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

C O M A R C A D E REPUBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE RIBETRÁO DO PINHAL

"o9g

CARTORIO DISTRIBUIOOR DE RIBEIRAO DO
PINHAL - PR

Rua irarcronilio Reis Serra,803 - Cenko
Ribeirâo do Pinhal/PR - 86490000

TITULAR
ANDRESSA FERREIRA REGALIO

JURAiiIENTADOS
JONAS REGALIO

MAURíLIO MEREGE OA COSTA
MARIA ZILOA SIQUEIRA BORDIGNON

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de pessoa interessada, em breve relatório, que

revendo em cartório o arquivo a meu cargo, dele verifiquei, NADA CONSTAR,
nenhuma ação de Falência e Concordata contÍa CONSTRUTORA PINHALENSE
LTDA. ME empresa inscrita no CNPJ sob o número: 15.165.978/0001-80.

O referido é verdade, do que me reporto e dou fé

DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Ribeirão do

Pinhal, Estado do Paraná, aos 1 5 de outubro de 2013. Eu _(MaurÍlio
Merege da Costa) Escrevente Autorizado pela portaria no4512013, que a digitei e
subscrevi.

E DA COSTA
Escrevente autorizado pela portaria no45/2013

q
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CONSTRUTORA PINHATENSE LTDA ME
CNPJ: 1 5. 1 65.978/mOí-8O
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO, 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8649O-0O0
Tel. (43) 355í-1662

96sL/qRAÇÃO DE SUJEIçÃO AO EDTTAL E rirEXtSTÊNCh DE FArOS
SUPERVENIENTES TiIPEDITIVOS DA HABTLITAÇÃO

A Comissáo de Licitaçáo
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No (Xl7 / 20í3 - PMNSB

O signatário da presente, em nome da proponente, em nome da
proponente Construtora Pinhabnse LTDA - ME, Dêclarâ, expressamente, que se
sujeita às condiçóes estabelecilas no Edital de Tomada de Preço em consideraçáo,
dos respectivos modelos, adendos, e anexos e docrimefltos, que acatará
integralmente quahueÍ decisáo que veÍúa a seÍ toÍnada pêb licitador quanto à
qualificaçáo apenas das proponentes que haiam ateÍdiJo às condiçôes estabelecidas
e demonstrem integral possibilidade de execl' ar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os Íins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditiyos da qualificação ou que compnoÍnetam a idoneidade
da proponênte nos temos do Artigp 32, & 2o, ê AÍtigo 97 da Lei 8.666/93, e suas
alteraÉes e que esÉ cíeflte da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

RibeiÉo ô Pinhal, 25 de Outubro de 2013

Co inhalense LTDA ME
Dalton Luiz LuiE Junior tó

ó
Sócio Gerente

s

o
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ : 1 5, 165.978/(m1 €O
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8649G0O0
Tel. (43) 3551-1662

oEç1qplçÃo DE RESPONSABTLIDADE TÉCNEA

A Comissào de Licitaçáo
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS M (n7 / 2013 - PMNSB

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a
ResoluÉo no 218 de 291m,n3 e no 317 de 31/10186, do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia, ArquitetuÉ e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela
Obra do Lote, caso veflhamos a vencer a referida licitaçáo, é.

Declaramos, outÍossim, que os profissionais acima rdacionás pêrtencem ao nosso
quadro técnico de profissimais permanentês, coÍn relacionamento junto à empresa,
dentro das leis trabalhistas v§entes.

Ribêirào do Pinhal, 25 de Grtubro de 2013

RTINEZ JUN
ENITETRO CrVrL

." 23.37a.D . 7.ô REG.

Cons
Dalton

Só

,t(

h

Lote no Nome CREA noEspecialidade Data do

Registro

Assinatura

UNICO Roberto Fraiz
Martinêz Junior

Engenheiro
Civil

PR.
2337UD

01/08v199í %/---'

RG

&q
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: I 5. 165.978/0(n1-g)
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO

RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 86490-000
Tê1. (43) 3s51-í662

527 CENTRO

DECLARAçÂO

A Comissão de LicitaÉo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 007 / 2Oí3 - PlrNSB.

A empresa CONTRUTORA PINHALENSE LTDA iiIE inscrita no CNPJ sob
no 15.165.978/000í -80, por inteÍmálio de seu representarile legal o Sr. Dalton Luiz Luitz
Junior, portador da Carteira de ldentilade no 7-64-88&1e do CPF no 037.236.089-06
DECLARA, para fins de licitaÉo, que a Ínesna náo se errcont"a inadimplente ou em
processo de falência ou concoÍdata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de
quaisquer restriçóes ou notas desabonadoras m cadasto de quaisquer órgâos da
administraçáo pública estadual direta ol indireta.

Ribeirão do Pinhal, 25 de outubro de 2013

Con

&í;,L
1i

la Pin
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

C O M A R C A D E REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE RIBETRÃO DO PINHAL

- 099

CARTORIO DISTRIBUIDOR DE RIBEIRAO DO' PINHAL - PR
Rua Marcionilio Reis Serra, 803 - Centro

Ribeirão do Pinhal/PR - 86490000

TITULAR
ANDRESSA FERREIRA REGALIO

JURAI\iIENTADOS
JONAS REGALIO

MAURiLIO MEREGE DA COSTA
I\iIARIA ZILOA SIQUEIRA BORDIGNON

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de pessoa interessada, em breve relatório, que

revendo em cartório o arquivo a meu cargo, dele verifiquei, NADA CONSTAR,

nenhuma ação de Falência e Concordata contra CONSTRUTORA PINHALENSE
LTDA - ME empresa inscrita no CNPJ sob o número: 15.í65.978/0001-80.

O referido é verdade, do que me reporto e dou fé

DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Ribeirão do
Pinhal, Estado do Paraná, aos í 5 de outubro de 2013. Eu _(Maurílio
Merege da Costa) Escrevente Autorizado pela portaria n'4512O13, que a digitei e
subscrevi.

DA COSTA
Escrevente autorizado pela portaria n'a512013
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CN PJ: 1 5. 1 65.978/mO1 -80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, N". 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8ô490-000
Tel. (43) 3551-1662

P6CLARJAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEX§TÊNCIA DE FATOS
SUPERVENTENTES TMPEDITwOS DA HABTLTTAçÃO

A Comissão de Licitaçáo
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 0O7 / 2013 - PMNSB

O signatário da presentê, em Írome da pÍoponente, em nome da
proponentê Construtora Pinhalensê LTDA - ME, Declara, expÍessamente, que se
sujeita às condiçoes estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideraÉo,
dos respectivos modelos, adendos, e anexos e doqJmentos, que acatará
integralmente qualquer decisáo que venha a sêr tomada pelo licitador quanto à
qualificação apenas das proponentes que hajam atendiJo às mndi@s estabelecidas
e demonstrem integral possibilidade de execl'rtar a Obra e/ou os Serviços.

DeclaÍa, airda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditivos da qualificação (xr que compR)Ínêtam a idoneidade
da proponente nos termos ô Artigo 32, & 2", e AÍtigo 97 da Lêi 8-666/93, e suas
alteraçôes e que está ciente da obrigatoriedade de dedarar ocoÍÍências posteriores.

RibêiÉo do Pinhal, 25 de Outubro de 2013

inhalense LTDA ME
Dalton Luiz LuiE Junior

Sócio Gerente
RG.7.064.88&1

51
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: 1 5. 165.978/000.1-8O
RUA DR, FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO, 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANA
CEP: 86490-000
Tel. (43) 3551-1662

DEPOSITO DA GARANTIA PARA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCrA 2s73-9

c/c 10625-9

t/'ti,
{

! ,,$,

I
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

cNPJ N" 15.165.978/0001-80

ENDEREÇO - RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI,527

RIBEIRÁO DO PINHAL-PARANÁ . CEP 86490.000

I\DICES CO\]FORNIE BALANCEI'E DE 30 DE JL\HO DE 20I3

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=31,17

INDICES DE SOLVÊNCIA GELAL(SG)

re,=3s,21

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC)

LC=34,17

Ribeirão do Pinhal - PR.. 16 de Outubro de 2013

CONSTR PINHALENSE LTDA. ME

:::[ilHTI[1"1,1,**ffi'#::
cPF - 037.236.089-06

inn'
(,*&

E

4
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Bâ1ânço Patri[onial (valoEês ê! Raais)
Eúpf..r CoNSTRUTORÀ PtNHÀlEriSE LTDÀ LE :3:5

cNPir/cPFr 15. 165. 9l8/0C!l-8C

End.: RUÀ DR FF,q.l{CISCO CEZÀR NOGARI 5:r--CEN:Âo - aEF 8649!-aC!

r.nsicípio: Ribêireo Co P!.hal lrF: pe

P.rio.io: líarÇo a Dezenúro de 201: D.te c!ô êncâr!.ünto: 3l/l:/:)\:

Fol,hr: 00001

E&!ri<io @ 31/12/2412

ÀT ! VO
ÀTIVO CIRCULÀI!1'

Nr,,tlE 8ÀA 1 0S

OUTROS CREDITOS

INSS A RECUPEBÀ!

ATIVO N,AO CIRCUIÀNIÊ
IHOBIIIZÀDO

vEICULOS

EQUl PÀI"NTCS !E COYPUTÀCÀC

TOTÀL DO ATIVO CIRCUI,ÀNTE

Ío-rÀL oo ÀTIvo NÂc citculÀI-tE

TOtÀL DO ÀrrVO

,-, r0!,00

231.8',14,59

8 .090, 00

w1 -hn1
4L

231.419,54

195,05

231 019,54

195,44

8.090, 00

239.96a.59

í; l/'



- 103
BâIaÍrÇo Patrj,Donial (Valor€a eu R€aj.ô)
Ery.... CONSTRUTORÀ PINIiÀLENSE

CNPJ/CPE: 15. 165. 9'?8/C001-80

End.: RUÀ DR FÊ.AICISCO CEzÀR

!ánicipio: Rrber rào do Prnhã1

LTDÀ ME

NoGARI 527--CENTRO - CEP: 86490-000

( 0 3:51

PêEíodô: Ma!Ço a De2enrbro dê 2012 D.tr do .nc.E!ento: ll / l:/:0i:

Folhe:00002

EÀiLidô o al/)2/2412

PÀSSIVO
PÀsSIVO C I RCU LÀ]ITE

EORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

DEB!TOS SOCIAIS

SAI.A.RIOS À PÀGÀR

INSS À ÂECOLHER

FGTS À RECOLHER

1lo sÃl-Â,Rlo a PÀGÀR

PRO IÀBORE À PÀGÀ,R

VlR RESC.CONTR, ÍRÀBALHO PÀCAF

0,00 0, c0

? ,27 4,16

3. 4 50, 51

0, o0

44',1,C9

a?1 ,61
0,00
0,00
0,00

DEBITOS FISCÀIS
S:M?LES. NÀCIONÀI 3.45C,51

PATRIMONIO LIQUIDO

CÀ?JTÀL SOCIÀi
CÂPITA! SUBSCRITO

LUCROS OU PREJ'-'I Z0S ÀCUyUIÀIOS

LUCROS ÀCUMUIÁDOS

PREJU] ZOS ÀCL1.IU!ÀDOS

TOTAI DO PASS IVO 
'IRCU!,À."JTE

TOTÀI DO PÀTRIHONIO LIQUIDO

rOIÀL DO PÀSSIVO

200.00!,00

34 .2)9,32
0,00

5.125,21

200.000, 00

34 .239.32

234.239,32

239.964,59

Reconhecehos ã exa!rdão do presente Bà1anço Pàtrrmonrài, culo Atrvo e Pássivo es!ào unrforhes nà meshá rmpoltâncra de
R§ 219.964,59.
( DUZENTOS E ÍR1NTÀ E NOVE MIL NOVECEIITOS E SESSENTÀ E Q!ÀTRC REÀIS E CINQUENTA E NOVE CENTÀVOS )

RessàIvando que a !êsponsa
quê reconhecldanente operô
pêIa sua êxalidão e ee.ac
exclusr"ã responsà5r11dade

bil àl contàb111stà. ii.à
s e .ôr,o.ovái:es i..nê.

es corsrderados

Rrberrào do Prnhal - PÂ / 31 0E DEZEMBRO DE 2012

resrriEa àpênês ao aspecro merahênEe Eécnico desdê
:dcs pela gê!ênc:a da rrrha qre se rêsponsabillzà
lewai!âdos pela rerêrlda 9e!êncra e sob sua !oEal e

JOSE

C PE.

MORÂ!S

I19-r2
CRc: 026326/o-3
RGr 9I9.283-2

ClNT L

089.781

co U INHÀLENSE LTDÀ ME

UITz JUNIOR

o6lúlülrl,tt!'g§tm.É
DILMN LUiZ LUIN JWOR
tltguitero . Jrbanisrd

cAu If a6ó5t2-6

TON ZL
so€I0-ÀlDllINISlRÀDoÂ cPF: 037.236.089-06 RG: r.Q64.888-L

hrlI

&v
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DEI.DNSIRÀCÀO DO RESITLTÀDO DO DGRCICIO (va1orêa êE lleâr.a)
Eúp.... CoNSTRUTOFÀ PINHÀIENSE lTDÀ vE (0335)

cNPiI/cPF: 1 5. 165, 9r8/0001-80

End. I RUÀ DR EBÀlrCiSCO CEZü No6ÀRi 521--CENltc - caF: 86t94-!aC

ltuniclpro: Rrberrào do PrnhàI UF: Pt

P.!ío<lo: úàrço a De2ehbro de 2012 D.t. <!o ânc..!@to: 3i/L2/2Cl:

Folha:00003

EÊitido o:31/12/2412

RECE ITÀ tsA'.I'iÀ CPEF.À':ONÀ!

PRESTAÇÀO DE SEFV: ÇOS

TOTÀL=====---=

DEDUCOES DÀ5 VÊNDÀS

RECEITA LlOUIDÀ OPEFÀCIONAL

lUCRO BRUTO OPEITÂCIONA:.

DgSPESÀS/RECE]TAS OPERÀC:ONÀÍS

RESU!TÀDO OPERÀCIONAL

RESUITÀDO À!,ITES CSLL/ IRPJ

LUCROI PÂEJUIZO) !IQUIDC Do PERIODO

Reconhecemos â êxâtidào da p

JOSE EEII X

TÉc. coNTÁEIL

1SS S/PRESTÀçÁO 0E SERVrÇOS

SIMPIES NÀCIONÀI SERVIqOS

TOTÀL=-=----,=

182.615,10

t2.254,19)
119.094,59)

382 _ 675, 30

(21.349.38)

361.325,92

36t .325,92

(26',r.086,60)

94.239,32

94 .239,32

91.239,32

OESPESÀS ÀDHI Ii I STFÀTI VÀS

DESPESÀS C/SERVIÇOS PRESTÀDOS

OESPESAS EINÀNCEIRÂS

DESPESÀS OPEFÀCIONÀIS

TOTÀL====---r-
069,20)

112

1241

(13

esul. Eado dô Exercicio.

R1be1rào do Plihà] - PR / 31 DE DEZEMBRO DE 2CL2

;j

CPE: 089.1
cRc:026326/o-3
Rc:919.281-2'12 4

{r6çtt
í, /,,
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DEIONSTRÀCàO DO RESULIÀDO DO EXERCTCIO (VâIorês êE neâi.)
Ep!..a CONSTRoToBÀ PINHÀIENSE ITDA v€

CNP.r/CPF: L 5.165.918 / 0 001-80

End.: RUÀ 9R iRÀNCISCC CEZÀR NOGAÂI 52r--CENTRC - aaP: 86490-!00

ic335r

Húicipio: Rrbel rão do Prihai

P.!todo: Harço a Dezenblo dê 20

UF: PR

Drtr do .nc.EEãr!.nro. 3l /72/ 2A1a

EoIh.:00C0a

EDtrdo -:3t/12/2412

CONSTFUTORÀ PI

DALTON LUIZ LU

SOCIO.ÀDMINI ST

TZ JUNI

cP F: 0l?.236.089-06 FG: r:.64.88E_1

@§rur0u mlrtE§E tlx..tf
DILTON LTM LUMTJMOR
Arqulleto e Urbdnlara

cÀu lf A66512-6

ít ,l; "i,,i
'7

g
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EMPRESA - CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA
cNPJ/IlrF N' 15.r65.978/000r-80
ENDEREÇO- RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI,527

rusrrRÁo Do PTNHAL - pnnaNÁ

STR
D LtizL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÓES CONTÁBEIS

I - As Demonstrâções Contábeis foram elaboradas em conformidade com as

normas brasileiras de contabilidade, especialmente a ITG 1000, Contabilidade
para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC
n' l.4l8ll20l2 e legislação aplicável;
II - A empresa tem como objeto social o ramo de Serviços Especializados para
Construção Civil, Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e

Engenharia, Obras de Engenharia e de Construção Civil;
III - A empresa é optante pelo Simples Nacional;
IV - As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (Moeda Nacional);
V - Principais Práticas Contábeis:

a) - A escrituração foi efetuada de acordo com a documentação apresentada e

o resultado foi apurado pelo regime de competência;
b) Os Ativos financeiros estão avaliados pelo custo, sem qualquer ajuste, pelo

fato de que o custo representa adequadamente o valor destes ativos e â
avaliação pelo valor justo, implicaria em custo e esforço excessivo, não
compatíveis com eventuais beneficios advindos;

c) Os Passivos Financeiros estão avaliados pelo valor necessário à sua extinção
na data do vencimento e descontados dos encargos financeiros à transcorrer
se existirem;

VI - O Lucro Liquido apurado no exercício de 2012, RS=94.239,32=, foi lançado
na contâ Lucros Acumulados, e distribuídos R$=60.000,00=, sendo para RobeÉo
Fraiz Martinez Junior, no total de R§=30.000,00=; e para Dalton Luiz Luifz
Junior, no total de R$=30.000,00. Ficando o saldo remanescente de Lucros
Acumulados de RS=34.239,32=.
VII - As demonstrações contábeis representam adequadamente a posição
Patrimonial e Financeira da Entidade.
VIII - Não estão previstos eventos subseqüentes à data do encerramento do
exercício que possam a vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e os

resultados futuros da Entidade.

Ribeirão do Pinhal(PR), 3l de dezembro de 2012.

Folha - 00005

MORAESI

Socio - Admin
CP 9.78r.319-72

RC-PR-026326/0-3

1,t

cPF- 037.236.

lr)"
/f

@

ry
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

cNPJ N" 15.165.978/000r-80

ENDEREÇO - RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI,527

RIBEIRÃO DO PINHAL.PARANÁ - CEP 86490-000

INDICES CONFORME BALANCETE DE 30 DE SETEMBRO DE 2013.

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=16.80

INDICES DE SOLVÊNCIA GERAL(SG)

SG=17.36

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC)

LC=16.86

Ribeirão do Piúal - PR.,29 de Outubro de 2013

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

SOCIO-ADMINISTRADOR

DALTON LUIZ LUIT Z JUNIOR

cPF - 037.236.089-06 M I

,lLJ3.;d':,i r'i
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Balancête Ànalítico (valores eE Rêais)
CONSTRUTOFÀ PI NBÀIENSE !:DÀ HE

cNP.r/cPF: 15. 165. 918/0001-80

Eíd.: R!À DR FÂÀ',lcÍsCO qEzÀq NocÀ.Rl

!,unicÍpio: Rrbeirão do Prnhal

P.río<!o: Janerro à Sêrêrbro dê 20i3

52r-'-'CENTRO aE?: a649a-QCA

UF: PR

Dat. do .norl.Dnto: 3O/49/?a!3

'!lt1 ccc!2

EDrido .!: 3O/09/2a73

crupo: PÀSSM

Àcesso Terc. Classrfic, None da Conta

21000-1

2t10c-4

21 101 - 9

21CC: - 0

2 4100 -0
2 41C 1-4

^- liil-!

2100000000 PÀssrvo c I RcutÀltrE

210i0!c000 FoRNEcEmRES

2101OlOCOO FORNE'EDORES DIIEBSOS

I1010101C ! aOR$EaEDORES fIVaRSOS

IOl^! DÀ CO!fDÀ 2101010000

ÍoTÀL DÀ CONIÀ 2101000000

r . 631, 5t 4.631,50 c, !c

0,00 4.631,50 a.631,50 0,00

0,00

0,00
1.11--,C9 C

821,6r C

0,00
c,00

a.631,50 a.631,50 0,00

212 0 0 -,'
,ãe r201- r

?4 000-l

IL20:-6
212C5-0
21209-8
21212 - 0

2ic:0c0ilc0
21020t0c00
210 2 010 0c0

2 l0:0 5 0 000

2102090000
210 212 00 0 0

DEts:TOS SO'IA: S

SALARIOS A PÀGAR

]NSS À RECOIHER

FGTS À RECOLHER

PRO IÀBORE A PÀGÀR

VlR RESC.CONTR, TRÀBÀLI]O PÀ

1Q .1?', A4

24.623,14
6, 141, 4 9

6. I 02, 00

13.655,56

16.510, 60

2?.890, 84

6.2r4,26
6. 102, 00

13.655,56

5.1A4,16 C

4 . 114 .-19 C

940,44 C

0,00
0,00

rorÀr, DÀ co{rÀ 2102000000 2.27a,16 C

3.450,51 C

!', !o

121.244,03

1?.53-1,42
0,00

130. {r3,26 r.1.a39,99 C

213 00-!
213 03- 3

21309-0

210100 0 0c0
210 3 0 30000

2103090000

DEBITOS FlSCÀIS
SIMPLES-NÀCIONAL r3. r 35, 9r

44.94
4.649,00 C

44,94 C

rorÀL DÀ coNr^ 2103000000

aotÀ! DÀ co§!À 2100000000

24 000C0Cni PÂTFIllCtr_:O !iQii!O

2{01000000 cÀPITAL soclAL
240101C00c cÀPlTÀ! sutsscRtTo

rorÀr, DÀ coNrÀ 2401000000

2405000000 LUcRos ou PREJUIzos ÀcLtÍulÀ
2405010c00 LlJcFos ÀcuüutÀDos

t\ctÀ! DÀ colüÀ 2a05000000

Í§IÀt DÀ CON!À 2a00000000

TOIÀL DO GRUPO

3.450,51 c L2,531 ,12 13.780,85 4.693,9{ C

5.725,27 C 138. a16,95 ra8.825,61

0,0c

16. 133, 93 C

:0c.000, !!

200.000,00 c 0,00

0,0c

0,00 200.000,00 c

0,00 34. ?19.32 a

34.239,32 C 0,00 0,00 3a.239,32 C

23a.239,32 C 0.00 0,00 234.239,32 C

239.96a,59 C 138.416,95 1a8.825,61 25O.313,25 C

v
,,1
)'

,nú

?)a.a:)a,aa a
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Balancete ÀDaIiEico (valorêE eE Reaj.s)
CONSTRUTORÀ P!NHÀIENSE LT]A YE

CNPJ/CPF: 15. I 65. 9r8l0001-80

End.: RiJA DR FF-N\CISCO CEZÀR N06ÀÂI

!Àsicipio: A!bei.ào do Prnl_al

P..ioi!ô: Jànerro a SeEênbro de 2013

5ll _CENTÂo - aaP: 8649C-iaC

Dat do .nc.!r.rnro: l0/!9/l0ll

ic335l 00c06

EÀt1d.5: )C/c9/2a-3

Àcesso TeÍc, alassr::., \.íe da ao:!a

Rêsu.Eo do Balancet€
ÀT IVO
PÀSSÍVO

DifeEençr

Rêsu-lÉa

280.103,87 D

254.313,25 C

CONTÀS DE RECEITÀS E INGRESSOS

CONTÀS DE ENTRÀDÀS E CUSTOS

CONTÀS DE DESPESAS

282.104,23 C

89.870,37 D

162.503,24 D

coN

DÀL

0,00

29.730,62 C

i:beriác .. Pri:àl - PF / 3l) Da SeTEMtsRo 9a

JOSE 
"LIX'iÉc. aoNT

C PE: C8 9.1
aÂa: Ô: € 3:6/c_3
Rc: 9l9. 28 3- l

STR SE LTDA ME

TZ JUNIOR

SOCIO-ÀDMINISTRADOR CPF: 031.236.089-06 R6' 1,064,888-1

ffi[?,Hliffi'ffi,fi
,t'.q"t7';"^![!ilic'"

á,..

do Períado

PIN

N LUIZ

%



úEf!RAil.,ll MilOA STURSRA.PR
DIVISAO DE LIC

OTQCOLO
RTACONVITE

OMADA DE PREÇO
PREGÀO SENC
CONCO IA

ATA
OME

o

SIINAÍ JFA

ENVELOPE't', - DOCUiTENTOS DE HABILITA9ÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
RUA WALFREDO BITTENCOUT DE MORAIS, NO. 222.
REFERENTE AO TOTADA DE PREçO N'007/20í3.

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA . ME
CNPJ: 1 5. 1 65.978/0001 -80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ

ITACGS E CCI{TRATG
N'' íoo i ?olâ

bít

)
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PREFEITURA MUNICIPAL .116

NOVA SANTA BARBARA
Estado do PaÍaná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, inscTita no CNPJ sob NO

95.561.080i0001-60, situada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n0 222, centro, no

município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representada pela Sra

Elaine Cristina Luditk, Responsável pelo Setor de Licitações e Contratos, expede o
presente certificado à:

RAZãO SOCIAI: SEBASTIÃO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA ME

CNPJ n"'l 5.374.77810001 -38

lnício das atividades: 2210312012.

Endereço: Rua Jeronimo C. Bittencourt, n" 131 - Centro, Nova Santa Bárbara -

Paraná.

Responsável Legal: Sebastião Chacon dos Santos, CPF - 739.104.069-04, RG n"

5.707.624-0 SSP/PR.

Patrimônio liquido: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RAMO DE ATIVIDADE:

Serviços na construção civil e instalação de energia elétrica.

Data do cadastro: '1910412012

Válido até: 31 l'1212013

Atestamos que este certificado foi emitido de acordo com o disposto na Lei 8666/9

21106/1993.

Nova santa Bárbara, 22 de outubro de 2013

EI ne Cristina irk

Responsável pel0 ici çoes e Contratos

&5t' /tt:t:. n'

Rua Walfr€do BittencouÍt dc Moraes no 222 - Cep. 86250400 . Fone/Fax (043) 3266-E 100 - C.N.P.J. N.' 95.561.0t0/0001{0

Site - www.nsb.rrr.eov.br - E-mail: licitacaoansb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

a
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seeestÉo cHAcoN Dos sANTos & crA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO í3í - CENTRO
NovA SANTA eÁngane - pR - cEp: o6.2so-0oo
CNPJ: í 5.374.778/0001 -38

DECLARA AO DE CUMPRIMENTO AO ART.70 tNc. xxxlil DA c.F.

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 0072013
Objeto: Reforma e ampliaçáo do Centro Municipal de Educaçáo lnfantil

'Noemia Bittencourt Carneiro"

O signatário da presente, o senhor Sebastião Chacon dos Santos,
representante legalmente constituído da Sebastião Chacon dos Santos & Cia.
Ltda. declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal
menores de í8 (dezoito) anos em horários noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçâo de aprendiz, a partir de 14
(quatoze) anos.

Nova Santa Bárbara,29 de Outubro de 2013

z ),La tu ,y'.- J".o,
Sebastião Chacon dos Santos

RG: 5.707.624-0
CPF: 739.104.069-04 ry

K
-12/»trno
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SEBASTTAO CHACON DOS SANTOS b"CU LfDA 
,

CONTRATO SOCIAL

coNTRATo DE coNsrtruçÃo oe: soctEDADE EMeRESARIA

Fts. 01

Í. SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS, brasileiro, natural de São João do lvai -
QR, solteiro , nascido em 29 de setembro de 1969, do comercio, CPF no. 739 104
068ro4 e RG no. 6 707 624 0 - SSP/PR, emiüda em Curitiba - PR, Com base na Lei
no.':9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a Rua Jerônimo C Bittenourt 131
fundos centro Nova Santa Barbara-PrCep 80250000

2.OLAVO DA SILVA brasileiro, natural de Sebasüâo da Amoreira - PR, casado,
em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28 de novembro de 1963, do
comercio, CPF no.659 119 E99 72 e RG no.4 623 950 4- SSP/PR, emitido em
Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97), Residente e domiciliada a
Rua Atanazio Lemes Camargo 81 centro Nova Santa Barbara Pr Cep 86250000

(art,997, l, CCl2002l constituem uma sociedade limltada, mediante as seguintes
Clausulas.

1a.h sociedade girará sob o nome empresarial, SEBASTIAO CHACON DOS
SANTOS & CIA LTDA sede e domlcÍlio a Rua Jerônimo C Bittencourt 131 , Santa
Bárbara - PR CEP 86.250-000, (arl 997, ll, CC/2002).

2a O capital social será de B$ 20.000.00 (Vinte mil reais) (divididos em 20.000
(Vinte mil) Quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum ) real, cada, integralizada,
neste ato em moe_da corrente do PaÍs, pelos sócios):
SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS No. de quotas 10.000 R$ í0.000,00
OLAVO DA SILVA No. de quotas í0.000 R$ í0.000,00
(arL 997, lll, CCr2002)(aÉ í.055, CCr2002)

3a O obpto do presente contrato será de: Serviços.na construçao civil, e instalaçâb
de ênergia elétrica.

4 - A sociedade iniciará suas atividades em 22 de março de 2012 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art 997, ll, CC/2002)

5a As quotas sâo indivisÍve
sem o consentimento do o
condiçôes e preço direito d
formalizando, se realizada
1.056, art. 1.057, CC/2002)

is e não poderão ser cedidas ou transferidas a tercei ros
uúo sócio, a quem Íica assegurado, em igualdade de
e preÍerêncía pam a sua aqulsiçâo se postas à venda
a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (

6a A responsabilidade de cada sóclo é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do qapital social. (art. í.052,
cct2002).
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SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CÍA LTÓÀ
CONTRATO SOCIAL

coNTRATo DE coNsnTutçÃo o* soctEDADE EMPRESARTA

Fls 02

:

r7a A adminisúaçâo da sociedade caberá. A SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS
E_OLAVO DA §ILVA, com os poderes e atribuiçÕes de adminisúador autorizado o
u§o do nome emprêsarial, vedado, no enhnto, em atividades estranhas ao
ihteresse social ou assumir obrigações seJa em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorizâÉo do outro sócio. (artlgos 997, Vl; í.0í3. í.015, 1064, CCr2002).

8a Ao término da cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, os adminisúadores
prestarão contas jusüficadas de sua admlnistração, 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 apuradas. (art.
í.065, CCr2002)

9i Nos quatro meses seguintes ao término do exercÍcio social, os sócios
deliberarão sobre as contas o designarão administradores quando for o caso. (arts.
1.071 e í.072, § 20 e aÉ í.078, CC/2002).

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou ouúa
dependência, mediante alteràçáo contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum a@rdo, fixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pro
labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade
com os herdeiros, sucêssora e a incapaz Nâo sendo possÍvel ou inexistindo
inleres§e-destes ou dos sócios remanescentesi o valor de seus haveres será
apurado e liquldado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolúção, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo únlco - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçáo a seu sóclo. (aÉ í.028 e art í.03í, CC/2002)

13 Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nâo estâo impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçã
criminal, ou por se encontrareÍn sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
temporariamente, o acesso a cargos públlcos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo,
peita ou suborno, concussâo, peculato, ou conúa a economia popular, contra o sistema
Íinancelro nacional, contra noÍmas de defesa da conconência, contÍa as relaçôes de
@nsumo, fé pública, ou a propriedade. (art í.01í, § ío, CCr2002)
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SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS &CiA ÉTDÀ
CONTRATO SOCIAL

coNTRATo DE coNsflTutçÃo oe; soctEDADE EMPRESARIA

Fls 03

.120

/é1

OI

ú' ft"a elelto b foro da comarca de Nova Santa Barbara - PR p, exercÍcio e o
cumprimento doe direltos e obrlgagões reeultiantes deste contrato.

E por estarem assim Justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Nova Santa Barbara- PR, 23 de marcp de 2012.

Árlat*. d.,- ./^.Á..rf'
Sebastlão Chacon dos Santos
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Olavo da Sllva
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MINISTÉRO DA FAENDA
Procuradoria€e ra I da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Bra§l

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBTIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ANVA DA UNIÃO

Nome: SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
CNPJ: í5.374.778/000í€8

Ressahêdo o direito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscre\er quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em DÍüda Ati\a da União junto à Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusi\amente à

situação do sujeito passirc no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
pÍeüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusire as inscritas em Diüda Atiw do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), obieto de certidão espêcÍfica.

A aceitação desta certidão está condlcionada à rcrificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Ézenda.gov-bÊ ou <http://www. pgh.Íazenda.gov.br,.

Certi
Emit
Válida
Codi de

294n20fi.
controle da_

base na Portaria Conjunta PGFI.URFB ns 3, de 0205/2007.
:17:37 dia 2511012013 <hora e data de Brasília>.

idão: í3Cí.455À8981.3EíF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inwlidaÉ este documento.

/".<nr.'n- & fil{
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
Go\,EFÊDO atÂôô

Certidão Negativa
de Debitos Tributarios e de DMda Atiw Estadual

No í1074í50-10

Certidão tumecida para o CNPJ/MF: í5.374.778/000í 38

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

Ressalwdo o direito da Fazenda Pública Estadual inscrewr e cobrar debitos ainda não registrados ou
que renham a ser apurados, certificamos que, \erificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão dererá ser conf rmada üa lntemet
www.Íazenda.or,qov.br

Esta Certidão tem validade\ até ÉllWN11-F ecimento Gratuito

§^
Edado do Paraná

Secretada de Egado da Fazenda
CooÍdenaÉo da Rec€ita do Eíado

Caíidão N'í1074í50í0

Emitida EletÍonicamente via lntemei
25lí0/20í3 - 10:26:33

Dados transnitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

/ , *i'r, r" M
1



Certidão http:11 1 92 1 63.6. t 0 7474lsrnlsrmcertidao r ie§ loui c'nrodel Vi es rp

ML]NICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

95.561 .080/0001-60
WALFREDO BITTENCOURT MORAES, 222 . CENTRO

NOVA SANTA BÁRBARA - PR

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
A FAZENDÁ PUBLICA MUNICIPAL RELATryO A EMPRf,SÀ MENCIONADA ABATXO.

Nova Santa Bárbara. 25 de Oútubro de 201 l

-.r23

,M
IVIsao

(

Tributação
reu Gonçalvb

.-\-'r -t"-.*

CERTIDAO NEGATIVA
N.465/2013

IMPORTANTE:

I. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MLNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

COMPREENDIDO NESTA C ERTIDAO
CERTIDAO TEM VALIDADE
M RASURAS E NO ORÍGINAL

A7.-
PERIO

/.rÉ.zu,2nott

FINALIDÁDE: CADASTRO E/OU CONCORRÊXCTI NIOU LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA

INSCRIÇAO EMPRESA

512

CMJ/CPF

15.374.778/0001-3 8

INSCRIÇÁO ESTADUAL ALVARA

572

JERONIMO CORREA BITTENCOURT, 131 - CENTRO CEP: 86250000 Nova Santa Bárbara - PR

ENDEREçO

CNAE / ATryIDADES
Obras de fundações, Serviços especializÀdos para construção não especificados anterionnente

ldel

Z.acaÍ

25/10 20ll ll:15



Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Rêcelta Federal do Brasll

Página I de I
.1 24

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVoS AS coNTRIBUIÇÔES PREVIDENcIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIROS

N" 000952013-14022778
Nome: SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
CNPJ: 1 5.374.77810001 -38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identific€do que vierem a seÍ apuradas, é certificado que nâo constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscnções em DÍvida
Ativa da Uniáo (DAU).

^ Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiÇôes previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, nào abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscriçóes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), obJeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidáo é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbaÉo de obra de construÉo civil no Registro de lmóveis;
- reduçáo de capital social, transÍerência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transÍormaÉo de entidade ou de
sociedade sociedede empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresáno, conforme definido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinçâo de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificaçáo de sua autentrcidade na lnternet, no

^ endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitid
Válida

10t20a
23t04r2014.

Certidáo'êrnftida mente

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

,/,
1 ,' 1,1eY"n<'

http://wwrr0l0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW-Contexto
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29n0t2013



GÀ,,;íA
CAIXA ECONÔMICÂ FEDERÁL

CeÉificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 753747781ooo1-3a

Razão Social: SEBÀ5TIAO CHACON DOS SANTOS E CIA LTDA

Endereço: 
§Xâri.ffi),I-"r.r3ru-El'r^cpuRr 

131 / cENrRo / NovA sANra

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

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

Validade: L0llO/2Or3\ a 08/11/2013

t8L22252248345

Informação obtida em 2511012013, às 10:19:10

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

CertiÍicação Número:2013

@s://www.sifge.caixa.govbr/Eryresa,rCr?CrflFgeCFSIrprimirPa..
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PáEina 1de 1

PODER JUDICIÂRTO
JUSTIÇA DO TRÀBAI,ãO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: SEBASTIÀO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA
FILIAIS )

CNP,I: t5 .37 4.77 I / 0OOr-38
CerEidão n
Expedição: LO / ZOLZ ,

validadí: 22/04/20ty' - Llo

ME (MÀTRIZ E

10:25:53
(cenEo e oitenta) dias, contados da data

" : 377 20L3
as

de sua diçao

CerEifica-se que sEBÀsTrÀo cBÀcoN Dos sÀ.!(tos & crÀ rJTDÀ - ríE (ríÀTRrz B

FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 15.3?4.778/000L-39, NÃo CONSTÀ

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emiEida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011 , e
na ResoluÇão Administrativa n" L47O/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi I i dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à datsa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos , agências ou fíIiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.ênticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratsuitamenEe.

INFORIIÍÀçÃO IMPORTÀI(rE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à idenEíficaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .fustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a
emolumentos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o Ministsério Púb1ico do
Trabalho ou comissão de Conciliação Prévia.

l#,
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seelsnÃo cHAcoN Dos sANTos & clA LTDA - ME
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO í3íCENTRO
NovA sANTA eÁneaRA-pn
CNPJ:'l 5.374.778/0001 -38

oecunacÃo

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 007D013
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educagão lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro"

Declaramos, para os devidos fins, que os materiais que serão utilizados
para realização do objeto acima mencionado, são de boa qualidade.

Nova Santa Bárbara, 29 de Outubro de 2013.

g
,<,J,/,,t: ./x 1-z--?'

Vivian arumi Koga
RG: 5.267.246-5

CPF: 032.551.649-90

Sebastião Chacon dos Santos
RG: 5.707.624-0

CPF: 739.104.069-04

1.'/t 2 -.-,-
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SEBASTÁO CHACON DOS SANTOS & CtA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO í31 . CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA . PR - CEP: 86.250400
CNPJ: í5.374.778/0001.38

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara
Tomada de preços no 00712013
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro'

O signatário da presente, o senhor Sebasüão Chacon dos Santos,
representante legalmente constituído da proponente Sebasüão Chacon dos
Santos Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao
lote único da tomada de preços supramencionada, do edital e em apreço.

Nova Santa Bárbara, 29 de Outubro de 2013.

)/*r: t/-e* Án Ào.*-
Sebastiâo Chacon dos Santos

RG: 5.707.624-0
CPF: 739.'104.069-04
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
.t ?g

Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

ReÍ: Edital Tomada de Preços N" 007/2013 - PMNSB

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipel de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro".

Declaramos que a Arquiteta Vivian Harumi Koga, CAU N'440498-5, da
proponente SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA ME, CNPJ N'
15.37 4.77810001-38, devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra, objeto
da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 29 de outubro de 2013

<_---

lvan Satihiro gam r

Engenheiro Civil do Município
CREA PR 1O44O7ID

<C

Vivian H oga
cAU N'440498-5

I <: / -z-: ,-"*
1

Rua Walliedo Binencoun de Moraes no 222. Cenrro. I 13. 3266-8100. E - 86.250-000
No\a Sania Bárbara. Paraná - E - E-mails licitacaoiinsh.Druor.br-\\\'\\.r t$-pr.ror br
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SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTOA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO 131 - CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA . PR - CEP: 86.250-000
CNPJ: I 5.374.77810001-38

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDAOE DE VE|CULO,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 00712013
Objeto Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro"

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro"
PROPONENTE: Sebastião Chacon dos Santos & Cia Ltda

Lote N' Veiculo/máquina/
equipamento

l\4arca e
modelo

Forma aquisiçâo (própno : Ano
alugado. etc) fabricaÇão

Quant Estado de
manutenção

I

I

I

Obs.: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que
estarão disponíveis (próprios, alugados ou outros) na obra do lote. Declaramos
outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos su p ra-relacionados
serão d ispon ibilizados na obra na eventual contratação.

Nova Santa Bárbara, 25 de Outubro de 2013

4(
rumi Koga Ranieri
5 267 246-5

-á7'l*r,. d- ,Á z,+
Sebastião Chacon dos Santos

RG: 5.707 624-0
CPF: 739.104 069-04

Vivian
RG

CPF: 032.551.649-90

w{

j
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PREFETTL'RA IVII'NTGIPAL DE l'RAÍ

cNPJ 75,424,507 tOOOl-7 1

A RA

Declaramos para os devidos fins, a quem
possa interessar que a arquiteta e urbanista Vivian Harumi Koga Ranieri -
CAU A40498-5, durante o período em que trabalhou nesta prefeitura
municipal de Uraí, elaborou e executou projetos de escolas, creches,
postos de saúde, entre outros serviços relacionados à arquitetura e
urbanismo. .

Por ser verdade o teor desta. dato e assino

ÇÃoDECL

Ur 9de tubr de 2013

iij,r iietra §ilva
E a ri o do !i

t,

s

Encarregaflo

n

Oswa ret

Prefeitura do

S a
cursp,) umanos

i''7'"
rar

l3i
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-4u ü

RunRiotleJtneiro,49(t-CEP8(,.280-000-Tetu, e:PÁBX(04-l)3541-tt22 FA.\: (01.t) .)54t-lltE
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ffi
CREA+R - Conselho Regional de Engenharie, Ar(luitetuÍa
e Agronomia do Estado do Paraná
A notação de Responsabilidade Técnica - lei FodeÉr 649617

3' VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART No 2005049770-3

ART Principal

Proíissional Contratâdo: VIVIAN HARUMI KOGA
Tllulo Foímeçáo Proí.r AROUITETA E URBANISÍA
EmpÍesâ contíelada:

No Caíleúã. PR-73630/D
No Vislo Crea. -
N" Reoisúo:

conGirnteFropÍietãiiõ: FFEFffiURÀMuNietPAL DE uRAl
Endeí€ço:RUA RIO DE JANÊlRO 496 CENTRO
CEP: 86280000 URÂl PR

Loc2ldâ Obra BR-369 PAROUE INDUSTRIAL S/N

SEÇÁO S]N I A MARIA . URAI PR

CPF/CGC: 75.42,í.507/0001 -7'!

Quadre RURAL

cEP 86280000

Lote:PARTE
83

Trpo de ConrÍaro 4 PRESTAÇÀo oÉ sÉRVlÇoS
Arrv lêcnÉe 11 EXECUÇÁO DE OBRA OU SERVTÇO TÊCNICO

Area de comp. r,r .. :t^ãXi93iÀÉ " 
PRoFrssroNArs EM ARQUITETURA E

Íipo ObIa/Seív 17,I GALPÀO / BARRÂCAO FECHAOO
Serviços OOíPROJETOAROUITETÔNICO
conlralados 002 PROJETOESTRUTURAL

OO3 PROJETO HTDRAULICO
OO4 PROJETO ELÉÍRICO
OO5 PROJEÍO DÊ PREVENÇÁO CONTRA ]NCÊNOIOS
006 PROJETO TUBULÁÇÔESTELEFONICAS

ART N' O5O EXECUÇÃO
2005049770-3

)AQbíâ RS 0,00 Vlr Servrço R$ 0,00 Vk Texa

r de cálculo: TABELÂ AUXILIAR rEAlElçAçoEq

Data lnlcio 01/07/2005
Datâ Coôclusáo 01/012006

R$ 424,00 Entidedê de Clâss6 321

Dimensâo

Dados Compl
Unidade Medrda

405 M2

F

hs

1ü

0

Outras lnÍoímeçóes sobre a naluíeza dos seNiÇos conlratados, dimensões, ARTS vlnculeda6, ARTS substíuldes, conlrâlânlas, etc

CONSTRUÇÀO DE BARRACÁO 3OO.OOM2 COM UMA MAROU]SE DE 5 OOM2 E UMA ÁR
1oo,ooM2 EM aLVENARTA !ocAL!zADo EM UMA ÀREA RURAL NA RoDovrA BR-369, '§.t?ts Ui:HilXâ,i' [iT#"1? o,

Sls. Caüas. Autentrcâr no rodapé desta
via

2

Aslrnaluíe do Conlratanle AssinâtuÍa do Píoíissionel

3. VtA - ÓRGÃOS PÚBL|COS Destina-se â apíesenlaÉo nos órgáos de admrnistraçáo públicâ, cãnóíos e outros

J

^utenticaçào 
Mccánica

1et'*s rr.-.

http://creaweb.crea-pr.org.br/oonsultas/imprirneaí.asp?N UMAR'l'=20050497703&CODRECTO=4 ... 0l /06/2005

W

0I JUrl 2005

5C
U I (..1r

'!-
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CREA-PR consêlho Regronâlde Engenhariâ. Arquitêtura ê

a€ronomía do Estado do PáÍaná
AnotaÉo dê Responsâbildede Técnrca LeiFêd 6rt96í7
I-,iio.':ê \t i P,otissia 1Ir rcüii o\ Pnietos;ii Oi-t

ProÍissronat contratado vlvlAN HARUMI KOGA
Título FormaÉo ProÍ:AROUITETA E URBANISTA
Emoresa corlratêda:
Contratante/Proprieláno: PREFEITURA MUNICIPAL OE URAI
Endereço.RUA RIO DE JANEIRO 496 CENTRO
CEP] E628OOOO URAI PR FONE

Localda obra: RUA BRoMELIA/RUA HORTÊNsA SN
CENTRO . URAI PR

Trpo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS
Attv Técnica 19 PROJETO E EXECUÇAO DE oBRA OU SERVIÇO TECNICO

--^^ SÊRVICOS TEC PROF'SSTONAIS Et\4 AROUITETURA E
AÍea oe u0mp ,ru, uàgeNtsuo

oí8 EDtFtCAçÕES - OUTR-AS FINALIOAOES
OO1 PROJETO AROUITÉTONICO
OO2 PROJEÍO ESTRUTURAL
OO3 PROJETO HIDRÁULICO
OO4 PROJETO ELÉTRICO
OO5 PROJETO OE PREVENÇÃO CON^TRA íNCÊNDIOS
006 PROJETOTUBULAÇOESTELEFONICAS

275.15 t,12

Area Amphadê
Dim/Garager. 50 15 tú2

Dados Comol
Unidade Medrda

Data lnício 01i07i2007
Data Conclusâo 01/0112006

Vk Taxa RS 29.00 Entidade de Clêsse 321

Lote:1/17l18

_.\utenricacào \Íecàr:rca_

mililililililr
ART No 2007241593-9
Obra ou Serviço Técnico
ART Princrpal

. r33

N' Ca(eirar PR'73630i0
Nr Visto Crea .

N'RegistÍo.
CPF/CNPJT 7 5.424 .507 t0001-71

Quadra 96
CÊPi 862E0000

Dimenseo
Á.ea Exrstenle

Trpo Obra/Serv
Sêrviços
contÍatados

Gura C
ART NO

2007241593-9

c

Vlr Obra RS 0.00 Vk ServiÇo

Base de cálculc ÍABELA AUXTLIAR - EOIFICAÇÔES

_OuÍas lnformaÇões sobre a natureza dos serviçcs contrataCcs. dimensôes. ARTs vinculadas. ARTS subslrtuidas. ccrtratantes- etc
insc..I

.,úpltAÇÂo pAV. suPERroR coM so.1sM2 ioTALTZANDO Ur'/4A CONSTRUÇÀO 0E275.1sM2 22rai2\C7
Cíeav1êb 108

a
./- -.2--','Zr Ut lt

Assinetura do Contratante
I

Assinatura do Prollssion?l

Declaro estar ciente quanto à necessiCade do atendirÍtento às normas Ce

acessibilidadê. conÍorrne disposto no art. 1'1 . do Decreto 5 296 de 2004

J' \'lA - ÓRG-iOS P( BLICOS Deiunâ-se à aDÍesentaçàLr nLrs órsào! dê cdmur!rrâiào iriüir.a- .a(óÍros . (\urro:

A autenticaçãg deste documento poderá ser consultada at.avés do sr?e www,crea.pr.org,br

,í

{

2,,
-tí 2A1 .-,11<
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râ8rnâ 4 oe .+

fRf r{.2oom0o?a76

ART Principal

No CaÍtoiÍa: PR-73630rD
Nô Virto CÍos: -

"t 34
cREA+R - Conselho Regional de EngênhaÍie, AÍquibtrÍa
e Agronomia do Estado do Paraná
Anotação de Responsabilklade Técnica - Lsi Fsde.rl8,196r/7

4'VIA - LOCAL DA OBRA

Profissionrl contrstado: vlvlAN HARUMI KOGA
TÍtJlo FoÍm0Éo Pror.: AROUITETA E URBANISÍA

PRE EITURA UNI AL DE URA CPF/C 75.121 -71
EndoÍeço:R
CEP: 86280000 URAI PR

JANEIRO 496 CENTRO

Lo d. Obra: 8R369 S/N
SE

Lob

2160 M2DtnonltoTioo dô Cont rto 4 PRESTACÃO DE SERVICOS
Tü'r, TêCfliCE 19 PROJETó E EXECUÇÁO DE OBRÁ OU SERVIÇO TÉCI'IICO

-,^^ SÊRVICOS TÉC PRôFISSIONAIS EM AROUITEÍURÂ E
Ar€s qe eomp /ruu URBAúEMO
TDo ObÍa/Serv Oí5 ED|FICâQoIS PÚBLrcAS qUALAUER ÁRE
S€TY|çOS OO' PROJETô ARQUITETÔNEO
conbat.dos 002 PROJETO ESTRUTURAL \ô+

003 PROJEÍO HIDRAULICO É.c^ -
OO4 PROJETO ELÊTREO
OO5 PROJETO OE PREVENÇÁO CONTRÁ INCÊNDIOS
006 PROJETO TUBUúÇÔES TELEFONICAS

ART N" O5O EXÉCUÇÁO
2005a80217{, 304 CONSTRUÇÀO EM MAOETRA

vk ObrE R$ 0,00 vh SêÍviço R$ 0,00 Vh T.r8

O8dú Compl.
Unirrdc M.did.

D.tr lnÍcio 0í/092005
DsE Conctr.áo 0'll12t20o5

Rt 424,00 Enlidado dB Cla3sê 321

Bsse ds cálcüh: TABETA AUXILIAR - EDIFICACÔES

Ouka3 lnfunngçôe§ lohÍ€ I n9lur.zg dgs sorviço8 conlÍatador, dimonrôo3, ART! ünculedr., ARTâ rubôttuÍda3. contratanba, olc

0

í5 CONSTRUÇôES ÉM MAOÊIR^, COM 1.14,00 2 CADA, TOÍALUANDO 2.1ô0,00tÍ2 DE CONSTRUçÂO NO lnEp.:E
TERRENO, OESTINAOOS À sALAs DE TNFoRMAçôES ruRlsrcAs E BoxEs PARA coMERcrÂLrzÁÇÁo DE 15/082005
PROOUTOS Dq UNICÍPI o Crsaweb 1.08

SÍr. Caixa!. Autânti:aÍ no Íodapá desb
üa

AssinatuÍa do Conúetanb A$inetuíe do PÍoftsional

't' VIA . LOCAL DA OBR t»vc pormanecor no local d. obÍa / !ôíyiço, à dbpGiÉo drE êquipo! do tucalizsçáo do CREÂ-PR

i'd

á

jt/nt'1t

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?NUMART=2oo5oto2476&c... l5108/2005

q

&
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SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO 131 . GENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR - CEP: 86,250.000
CNPJ: 15.374.77810001-38

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 00712013
Objeto: ReÍorma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro"

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a resolução
no. 218 de 29106173 e no. 317 de 31/'10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico
pela obra do lote, caso venhamos a vencer a referida licrtação, é.

VIVIAN HARUMI KOGA
RANIERI

AROUITETURA E

UR BAN ISI\,íO
31t12t2010

Declaramos, outrossim que os profissionais acima relacionados
pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com
relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Nova Santa Bárbara, 25 de outubro de 2013

/V/êLs+ d-^ cl" .4..-*- g
Sebastião Chacon dos Santos

RG: 5 707 624-0
CPF: 739 104 069-04

I

NOtvl E ESPECIALIDADE CAU N DATA DO REGISTRO ASSINATURA/a

440498-5 V,
I

Set.i,;4*
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Por instrumento particular de contrato de prestação de serviços. De um lado
Sebastião Chacon dos Santos & Cia Ltda - Me, inscrito no CNPJ sob no.
15.374.77810001-38, instalado no município de Nova Santa Bárbara, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE. De outro lado, a Arquiteta e Urbanista, Sra.
Vivian Harumi Koga, residente e domiciliado na Rua Esócia, no 210 - Centro - CEP:
86.250-000 - Uraí - PR, portador do RG no. 52672465 SESP/PR e CPF no. 032.551.649-
90, cujo registro profissional junto ao CAU é 40498-5, doravante denominado
CONTRATADO. Tem justo e acertado entre si a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, deste último. O contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições a
seguir expostas:

1) OBJETO DO CONTRATO:
O CONTRATADO atuará como responsável técnico pelas atividades desenvolvidas

pela CONTRATANTE, possuindo a função de acompanhar as atividades desenvolvidas
pela mesma. Sendo dever do CONTRATANTE, seguir as especificações técnicas
constantes nos projetos.

2) CARGA HORARIA:
A carga horária aqui estipulada será de t hora diária.

3) REMUNERAçÃO MENSAL:
O valor ajustado para remuneração do CONTRATADO, será de R$ 2.000,00 (dois

mil reais) por mês, referente à carga horária de 1 (uma) hora diária.
Os valores apontados, dizem respeito única e exclusivamente à prestação de

serviços profissionais, ou seja, ligados aos projetos e acompanhamento da obra, náo
estando sob a competência do CONTRATADO a compra e aquisição de material e tão
pouco a contrataÉo da mão-de-obra e demais prestadores de serviços, assim como os
custos de viagem, pesquisa, material gráfico, e os gastos com as taxas do CAU e da
Prefeitura Municipal.

4) V|GÊNCA DO CONTRATO:
Este contrato possui validade de 3 (três) meses. O profissional CONTRATADO

permanecerá como responsável técnico pela empresa, sem interrupção, desde que não
possua registro provisório, podendo ser cancelado por qualquer uma das partes a
qualquer momento, estando o presente contrato subjugado a passível Termo Aditivo.

E por estarem assim, justo e contratados, os acima qualificados assinam o
presente em 3 (três) vias iguais e de igual teor, valor e forma, em presença de 2 (duas)
testemunhas.

Elegem o Fórum de São Jerônimo da Serra, por mais privilegiados que seja
qualquer outro fórum, para redimir qualquer dúvida sobre o presente documento.

Nova Santa Bárbara, 25d bro de 20í3 tru

( /l,eÍ-l
CONTRATANTE

Testemunhas W
G ü,1 tl I

CONT DO

1. j o<r-,,-
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SEBASTÉO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO 131 - CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR - CEP: 86.250{00
CNPJ: í5.374.778/0001-38

DECLARAÇAO DE FALÊNCN E CONCORDATA

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 00712013
Objeto: Reforma e ampliaÉo do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro'

O signatário da presente, em nome da proponente Sebastião Chacon
dos Santos & Cia. Ltda., declara, expressamente, que a mesma não se
encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida
de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no
cadastro de quaisquer órgãos da administraçáo pública direta ou indireta.

Nova Santa Bárbara,29 de Outubro de 2013

r i[4r1; ct-* x /*-a.
Sebastiâo Chacon dos Santos

RG:5.707.624-0
CPF: 739.í04.069-04

,&
I ',,/a1A /

9
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segasrtÃo cHAcoN Dos sANTos & clA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO í31 - CENTRO
NovA SANTA eÁneeRA - pR - cEp: B6.2so-ooo
GNPJ: 1 5.374.778/000í -38

oecmnncao oe suuercÃo ao eorÁt e tNexsrÊnctA DE FATos
SUPERVENIENTEs lruplDlflvoS DÃ HÃBtLtrÃêÃo

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 00712013
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

"Noemia Bittencourt Carneiro"

O signatário da presente, em nome da proponente Sebastião Chacon
dos Santos & Cia. Ltda., declara, expressamente, que se sujeita as condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos
modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quando a qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido as condições estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do Artigo 32, &2, e Artigo 97 da lei 8.666/63, e suas
alteraçÕes e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Nova Santa Bárbara, 29 de Outubro de 2013

t j,at .-r',,,.- éA ,l-,1
Sebastião Chacon dos Santos

RG:5.707.624-0
CPF: 739.104.069-04

L.
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SEBASNÃO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA
RUA JERONIMO C. BITTENCOURT NO 131 - CENTRO
NOVA SANTA BÁRBARA - PR - CEP: 86.250{'00
CNPJ: 15.374.778/0001-38

DECLARA AO DE SUJEI Ã AO EDIT DE FATOS
sUPERVENIE NTES IMPEDITIVOS DA HABILITAC o

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de preços no 00712013
Objeto: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil

'Noemia Bittencourt Carneiro"

O signatário da presente, em nome da proponente Sebastião Chacon
dos Santos & Cia. Ltda., declara, expressamente, que se sujeita as condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos
modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quando a qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido as condiçÕes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da qualiflcaçâo ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do Artigo 32, & 2, e Artigo 97 da lei 8.666/63, e suas
alteraçÕes e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Nova Santa Bárbara,29 de Outubro de 2013

L

, ,tÁ'' aá* 0L /..,
Sebastião Chacon dos Santos

RG:5.707.624-0
CPF: 739.104.069-M

@
-1'/z: /.n-
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Proíissionalr VIVIAN HARUÀ,41 KOGA RANIERl

RNP 440498,5

Titulo do Profissional: Arqurtelo e Urbanrsla

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cERTroÃo oE REGrsrRo E eurrÂçÃo

Le' No l23 ra d€ 3! de Dezembío dê 20r0

Página'l/í
cenrroÃo DE REGrsrRo r qurraçÃo

No ooooooo139114

ililililililililililIililililililtlTot:looool:,91!4

CERTIFICAI,4OS que o Profissronal mencronado enconlra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10. de

3111212010, coníorme os dados rmpressos nesta cerlrdão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Prollss onal não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasrl - CAU/BR

Validade: 3110312014

1. Descriçáo

CERTIDÁO DE REGISTRO E OUITAÇÃO PESSOA FiSICA

_ 2.lnlormâçóês

- A falsrficaçáo desle documento constrtur-se em cnme prevrsto no Códrgo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) auto(a) à

respectiva ação penal

, CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(óes) no(s) eemento(s) contido(s) neste documento. esta Certidão
perderá a sua validade para todos os eíeilos

, Esla certrdão perderá a valrdade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais ne a cont dos

- Valido em todo ternlóno nacronal

1-,
Aaurenrcdad€desrâCeddãopodcse,ve Í'cadaem hllps r/scca! caub' dg bnapprve*rsqil/erte,.o,Í.,m=Seru cos. com a chavê D7Z5Z3
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§,§r7.,!a+t, Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT CÂRGO.FUNçAO
No oooooo 1700566

lrillllillll|lIlril![l[l[llllil

Ce eorado em 25/10r2013

INICIAL
INDIVIDUAL

Regislro Nacrona.440498-5 VIVIAN l.rARliMl KOGA RANIERI

T tu o do Profissrona Arqu,rero e UÍba.rsla

1. ResponsávêlTécnico

- 

3. Oados da Obra/Seryiço

_ 4. Alividâdê fécnrcâ

_ 5. Descriçào

Vêlor do RRT RS 67.09

- 

7. Assinaluras

Dec âro serem verdade ras as nloÍmaçÕes acrma

_ 2. Dâdos do Conlíaio

CNPJ 15 374 778/0001-38

Valor RS 6 000 00

Dãtâ de ln oo 25'10 20r 3

Obseruação

Trpo do Vinculo PRESTADOR OE SERVIÇOS

DesignaÇão Acompâ.hamento de obÍa da empíesa

CONITAIANIE SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS E CIA LTDA.I\,IE

T,po do Conlrâtanle Pessoa jund'ca de dre lo p.!ado

Prevrsão de te.m,no 25/01r20'{

RUA WALFREDO 8 TTENCOURT DE IÚORAES

No 00 Complemenlo ESOUINA

Barrro CÉNTRO

UF PR CEP 86250000

CooÍdenadas Geográtcãs 0 0

Alividádê' 3 7 - DESEr'rPEf.,rC Da CÂRGO O! F!NCÃO -ECNICA

ouântidâdê' 1 an Un'dade. hrd

Cdade NOVA SANTA BÁRBARA

UrúIKOGA RANIERI' CPF 032 551 6,19 90

,rj,y'u^z-- *,- /- -&*

Â@s a co.clúsào 
'rãs 

à!!iades le.n cas. .,orss'.iãl oêre,a pro.edcí a üa rê desre RRÍ

Pago em 28/1012013 223

JO o. ['íü1ftÔ dol3

_ B.lnformaçôes

sEa^sr Âo crlÂcoN Dos sÀNTos & ctÂ LIDA uE cNPr
r5 37. 773 0001-13

a:
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MA Õrs cruis LTDA

CI{Pf : 16.482.909 /000l-63 - Inscr. Estâdual 90.601.497 -lo

ENvELopE'r" - DocumENTos DE xaelLtraçÃo
PREFEITURA TUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

REF.: TOMADA OE PREçOS No 007120í3

MAKINO CONSTRUçOES CIVIS LTDA
Rua Tremembes í685 Sala 2 - - FonelFax: O4:l 3337í867

Londrina - Paraná
CNPJ: í6.'182.909/000í 63

, -' -"/r.,

wRUA TREMEMBES N' I6t5 _ SALA 02 _ FONE/FAX 43 33371867
LoNDRTNA - pennnÁ CEp:86o3Go6o

coDstÍutoramakino@ gmail.com ,J

"í/,,,4.
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MAKINO CONSTRU OES CIVIS LTDA

cNPf: 16.482.909 /0001-63 - Inscr. Estadual 90.607,497-7O

rNDrcE DOCUTTENTOS DE HABTLITAÇAO

Certificado de Registro Cadastral
Declaraçáo que náo emprega menor
Contrato social
CND Divida Ativa da União e tributos Federais
CND tributos estaduais
CND Municipal
CND INSS
CRF Fgts
CND Trabalhista
Certiíicâdo Registro Crea - PJ
Certific€do Registro Crea - Pf
Declaraçáo de utilizaçáo de materiais de boa qualidade
Declaração de recebimento de documentos
Atestado de Visita
Relação de disponibilidade de veículos maquinas e equipamentos
Certificado de acervo Técnico 527612013
Certificado de acervo Técnico 73Cf,12013
Declaraçâo de responsabilidade Técnica
Declaraçáo que não se encontra inadimplente
Certidão de falência e concordata
Certidáo simpliÍicada Junta Comercial
Declaração de sujeiçáo ao Edital e inexistência fatos supervenientes
Apólice caução Garantia de manutenção de proposta

4.'.rê

03
04
05
09
10
11
aa

13
14
15
16
17
'18

í9
20
21
.E

29
30
31
32
33
34

@RUA TREMEMBES }]" 1685 _ SALA 02 _ FONE/FAX ,+3 33371867
LoNDRIN A - paneNÁ cEP: E6o3o46o

constníoramâkinor@gmail. com
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PREFEITURA Do MUNIcíPIo DE IBIPoRÀ

DÊP.{RT.LVENTO DE ÁD]\flNISTR.Â,Ç.\O

rgrponÃ - PARANÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Válido até

01t07t2014

Certificemos que a empresa MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, locelizeda Rue
Tremembes, n'1685 - SALA 02 - Jardim ltaipu - Londrina - PR, CEP 86.030-060, inscrita no
CNPJ/MF sob o n' '16.482.909/0001€3, tendo como objeto social: a ConstÍuÇáo Civil, Engenharia
Cúil, Saneamento, Terraplenâgem, lmobiliária e lncorporaÉo lmobiliáda, encontra-se regularmente
inscritâ no Cadasúo de Fornecedores do MunicÍpio de lbipoÉ, sob o número acima.

Este cenificado foi emjtido em conformidade com as exigências contidas ne Lei n. 8666/93 e
suas alterações.

A atualização dos documentos com a validade vencrda sêrá de responsabilidade da empresa

lbiporã, em de Julho de 2013

Dí,

l+'

í- -,Jls

'\*.1 ';*,2

No de lnscrição

3í0,20í 3

Data de lnscÍlção

02t07120't3
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MAKINO CONSTRUCÕES CIVIS LTDA
cNPr: 16.482.909 /000I-63 - lnscr. Esradual 90.6OL.497-7O

oecunnçÃo DE cuMpRtMENTo Ao ART. 7o, rNc. xxxlil DA cF

A Comissão de Licitação
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'007/2013

Prezados Senhores;

O signatário da presente, o senhor, o senhor Bruno Makino Rezende,
carteira de identidade , n" 7.255.218{§SP/Pr., representante legalmente
constituÍdo da proponente Makino Construções Civis Ltda Cnpj n'
16./t82.909/000163 declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Londrina, 30 de outubro de 20í3
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RUA TREMEMBES i.l" l6E5 - SALA 02
LoNDRINA - PARANÁ - cEP: 86030460

constmtorarnakrno@gÍnâil com
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MAKTNO CONSTRUçOES ClVt.ç' l.-TD
Contrato socia!

BRUNO MAKINO RÊZENDE, brasileiro, natural de Londrina, êstado do
Paraná, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil dêvidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia, ArquitetuÍa e Agronomia do Estado do Paraná,
CREA-PR, sob o n.o PR-79018/D, poÍtador da Cédula de ldentidade Civil RG n.o
7.255.2184 SSP/PR e inscrito no CPF n.o 006.702.í29€9, residente e domiciliado na Rue
João Huss, no 455, Apto í302, Gleba F azenda Palhano, na cidade de Londrina, estado do
Paraná, CEP 86050490 e JOÃO MARCOS PERE]RA SANTOS, brasileiro, natural de
Assaí, estado do Paraná, empresário, solteiro, nascido em 31 de março de 1971, portador
da Cédula de ldentidade Civil RG n.o 5.909.2'O-5 SSP/PR e inscrito no CPF n.o
994.075.319-S!, residente e domiciliado na Rua Elias Daniel Hatti, n.o 494, Conjunto
Aquiles Sthengel, na cidade de Londrina, estado do Paraná, CEP 86.08G080 constituem
uma Sociedade Emoresária Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRÂ: A sociedade girará sob o nome empresarial "MAKINO
CONSTRU ôEs crvrs T com sua sede e foro na Rua Tremembés, n.o 1.685, sala
02, Jardim ltaipu, CEP 86.030-060, na cidade de Londrina, no estado do Paraná.

Parágrafo único: Observada as disposições da legislaçáo aplicável, a
sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórics em qualquer parte do
território nacional, a critério dos sócios.

CúUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será ConstÍução Civil, Engenharia Civil,
Saneamento, Tenaplenagem, lmobiliária e lncorporação lmobiliária, que consiste na
atividade de construir edificações compostas de unidades autônomas, em terrenos
pÍóprios por ela adquiÍidos ou pertencentes a terceiros, para alienação total ou parcial.

CúUSULA TERCEIRA: Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, prâticar atos
de liberalidgde em nome da sociedade, tais como a prestaÉo de garantias de favor e
outros atos estranhos aos objetivos e negócios sociais.

CúUSULA QUARTA: O prazo de duraçáo da sociedade é indeterminado e terá início em
02 de junho de 20'12.

CúUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
dividido em '120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
subscritas e integralizadas no presente ato em moeda conente do país, distribulda sua
totalidade entre os sócios da seguinte forma:

sÓcros VALOR R$
Bruno Makino Rezende
João Marcos Pereira Santos

QUOTAS
117.600

2.400
1 't 7.600,00

2.400,00

TOTAL í20.000 Íi lhl í20.000,00

CúUSULA SEXTA: A administraçáo Ca sociedade cabe exclusivamente ao sócio
BRUNO MAKINO REZENDE com os poderes e atÍibuiçÕes privativas de uso da
denominaçáo íocial, devendo representar a sociedade ativa ou passiva, ludicial e
extrajudicial, podendo praticar todos os atos preendidos no objeto social, ficando
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MAKTNO CONSTRUçOES CIVIS LTDA
Contrato socia!

expressamente vedado, sob qualquer pretexto ou modalidade, o uso da denominação
social em operações de negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação
de avais, endossos, fianças ou cauçóes de favor, contrataÉo de empréstímos e
financiamenlos de qualquer espécie.

§ ío - A compra, a venda ou a oneração de bens móveis e imóveis da
sociedade somente poderá ser realizada mediante autorizaçáo êxprêssa de todos os
sócios, devendo a escritura de compra e venda de imóveis ser subscrita conjuntamente
por todos os sócios ou por proqrrador com poderes outorgados na forma da lei.

§ ? - Nos termos do artigo 1.06't da Lei '10.406/2002, fica permitida a
alteraÉo deste contrato para a nomeação de administradores nâo integrantes do quadro
societário, desde que aprovado com autorizaçáo coniunta dos outíos sócios.
CLAUSULA SETIMA: Segundo remissão determinada pelo artigo n.o 1.054 da Lei n.o
10.40612002 ao artigo n.o 997 da mesma legislação, Íica expresso que os sócios não
respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade dos sócios é restÍita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integÍalização do capital social.

CúUSUIÁ NONA: Poderá o administrador mediante anuência expressa e unânime dos
sócios nomear procuradoÍes para um perÍodo nunca excedente a um ano, com finalidade
previamente estabelecida, cujo inslrumento de procuração deverá especiÍicar os atos a
serem praticados pelos procuradores.

CúUSULA DÉCIMA: Pelo seNiço que prestar a sociedade, poderá o administrador
retiÍaÍ remuneraçáo a título de 'próJabore', culo valor será livremente convencionado
êntre todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberaçoes sociais, inclusive quanto à alteração
contratual, que versem sobre administraçáo, denominaçáo, sede, objeto, destinação de
lucros, aumento ou redução de capital social e admissáo de novos sócios somente
poderão ser processadas por decisão unânime dos sócios.

§'lo - As deliberações sociais relativas à designação dê administrador,
sócio ou não sócio e respec{iva remuneração, exclusão de sócio por justa elusa ou que
venha a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, bem como as que versem sobre outros assuntos não especificados no caput
podeÉo ser deliberadas por decisão dos sócios que representam a maioria do capital
social, ou seja, que repÍesentem mais de 50% do capital social, correspondendo cada
quota a um voto, obedecida as disposiçóes legais em contrario.

§ 2o - A exclusáo de sócio somente poderá ser determinada em reuniáo
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CúUSULÂ DÉclMA SEGUNDA: O sócio retirante, após quitar todas as suas obÍigações
com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de
participaÉo na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades
posteriores à data de aveÍbaÉo de sua saída.
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MAKTNO CONSTRUçOES CIVIS [.TDA.
Contrato social

CúUSut-l OÉclua TERCEIRA: O exercício social terminará em 3í de Dezembro de
cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposiçÕes
legais aplicáveis.

§ lo - Os lucros ou prejuízos apurados seráo distribuídos ou suportados
pêlos sócios na proporção de sua participaçáo no capital social.

§ ? - A sociêdade podêrá lêvanter demonstraçÕes contábeis em
qualquer mês do exercício calendário e em funçáo dos resultados, distribuir lucros aos
sócios.

cúUsULA oÉclMA QUARTA: A morte de qualquer dos sócios não acarÍeterá na

dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios rêmanescentes. Fica asseguÍado
aos herdeiros do sócio falecido o direito à quota com a opÉo de ingressarem na
sociedade sucedendo o falecido na condiçáo de cotista em seus direitos e obrigaçóes.
Todaüa, não havendo interesse dos herdeiros em participar da sociedade, os sócios
remanescentes pagdÍão aos herdeiros do sócio falecido a sua quota capital e as perles
dos lucros líquidos que deverão ser apurados em balanço social na data do falecimento,
mediante levantamento de balanço geral especíÍico para este fim.

PaÉgrafo único: Na eventualidade de não haver interesse dos herdeiros
em participaÍ da sociedade, seus haveres serão apurados na forma do artigo 1.031 do
Código Civil, com base na situaÉo patrimonial da sociedade na data do evento, e paga
em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, conigidas monetariamente, na ordem
sucessiva, pelo IGP IGP-M, IPC e na falta destes, por, outro índice que o venha substituí-
los, vencendo-se a primeira parcela após 90 (noventa) dias após apresentada à sociedade
autorizaçáo judicial, que permita formalizar-se inteiramente a operaçáo, inclusive perante o
registro ao comércio, ficando, no entanto, facultada mediante consenso da maioria entre
os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, para a liquidaçáo de haveres, de
forma a prservar a situaÉo econômicoÍinanceira da sociedade, na ocasião.

oúUSULA DÉCIMA QUINTA: Na eventualidade de ocorrer separaçâo judicial de
qualquer dos sócios, a parte da quota que couber ao cônjuge na partilha dos bens será
apurada na forma do aÍtigo 1.031 do Código Civil, com base na situaÉo patrimonial da
sociedade na data do evento e paga em 10 (dez) prestaçóes mensais e sucessivas,
conigidas monetariamente, na ordem sucessiva, pelo IGP IGP-M, IPC e na falta destes,
por, outÍo índice que o venha substituí-los, vencêndGse a primeira parcela apos 90
(noventa) dias após apresentada à sociedade autoÍizaçáo judicial, que permita Íormalizar-
se inteiramente a operaÉo, inclusive perante o registro ao comércio, ficando, no entanto,
facultada mediante consenso da maioria entre os sócios e herdeiros, outras condições de
pagamento, para a liquidação de haveres, de forma a preservar a situaçáo econômico-
financeira da sociedade, na ocasiáo.

CúUSULA DÉclMA SEXTA: As quotas de capital da sociedade náo poderâo seÍ
alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o pÍévio consentimento dos demais
sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisiçáo, em igualdade de condições,
devendo o sócio Íetirante oferecer aos demais sócios, sempre por escrito, em
correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, paÍa
que estes se maniÍe sobre o exercício de preferência no pÍazo de 60 (sessenta) dias.
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MAKTNO CONSTRUÇOES CrVrS rfl}[
Contrato social

PaÉgÍafo únlco: Findo o prazo de 60 (sessenta) dias para o exercício da
preferência sem quê os sócios tenhem se manifestado ou se houver sobras, as quotas
poderáo ser cedidas ou alienadas a terceiros

cúUsULA DÉCIMA sÉrtua: o administrador declara, sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administraçáo da sociedade, poÍ lei espêcial, ou em virtude de
condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussâo, peculato, ou @ntra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência, @ntÍa as relaçóes de
@nsumo, fé pública, ou a propriedade.

CúUSULA DÉCltA OITAVA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina, Estado do
Paraná para qualqueÍ açâo Íundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contÍatados, lavram este instrumento em
quatro vias de igual teor, que seráo assinadas pelos sócios na presença de duas
testemunhas.

Londrina, 1 8 de junho de 2012

BR O RÉZENDE
to ministrador

ARGOS P EIRA SANTOS
Sócio

Gibe Oliveira
RG SSP/PR

liveira

RG: 6.306.309€ SSP/PR
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I'IIruSTÉNIO DA FAENDA
ProcuÍadoriaGeÍal da Fazenda Nacional
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA NEGATÍVA
oE DÉBtros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERATS E À DíVDA ATrvA DA LNrÃo

Nome: MAI(INO CONSTRUCOES CM LTDA - EPP
GNPJ: 16.t182.909/000'l 53

RessaNado o direrto de a Fazenda l.lacionel cobrar e irscre\er quaisquer díviJas de responsabililade
do sureito pessivo acirna ileúificado que vierem a ser apuradas, é certmcâdo que não corstam
pendências em seu noÍne, relatilas a tribúos administredos pela Secretâria de Recefra Federal do
Bresil (RFB) e a irscrições em Dí\íra Ati\tr da Lhião júrto à Procuradorh-Geral da Fazende f,{acional
(PGFI9.

Esta certidão, emitida em mme da Ínatriz e váli1a para todas as suas Íiliab, refere-se e)(cl(Jsi\ameÍte
à situação do sujeito passi\,o no âíÍbito de RFB e da PGFN, não abrerEendo es conúribu(Ées
prevÍrenciárias e as coÍíÍibuições deviras, por lei, a terceiros, iÍEll.sile as iÍrscritas em Dívila Ati\ra
do lí]stituto Mcional do Seguro Social (llls.s), objeto de ceíilão específ,ca.

A aceitaÉo desta certidão está condbioneda à wrilrcação de sua aúenticilade na lnterrEl, nos
endereços <http:/ rúww.receita.fazerda.govbÊ ou <http://www.pgfn.Íezende-govbÊ.

Certilão enútila com base na Portaria Conjunta PGFMFB n1 3, de OZOSI2OOT

Ernitiia às 10:47:í9 do dia 14lOAl2O13 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 1OlO2l2O14.
código de controle da certilão: 40C1.í 00E.858F.FBA1

Certilâo emitida gratuitaÍnenle

AlenÇão: quaquer resura ou ernenda in\alilará esle docurnento
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

tf Í(839271-74

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 16.482.9ü)/(n0í 63
Nome: MAKI O CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Bessalvado o dirêito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verilicando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos náo existir pêndências êm nome do requeÍentê, nesta data.

Obs: Esta CeÍlidão engloba todos os estab€lecimentos da empresa e releÍe-se a débitos de
natureza tributáÍia ê não tributária, bem como ao descumpÍimento de obrigaÉes tributárias
acessórias.

Finalidade: LicitaÉo

A autenticidade desta C€rtidAo deverá ser conÍirmada via lntêrnet
wü .Íazêrúa.Dr.qov.br

Esta Certidáo tem veliffi até 2711iJ2013 - Fornêclmento Gratuito

U Estado Ô PaÍaná
SecretaÍia de Eshdo da Fazenda

Coordenaçáo da Receita do Estado

Cenidào Ne I G19271 -74

Emrüa ElofoÍiiErieÍte ua lÍteÍÍEt
29(E/2013 - (B:ã:47

Dados trânsmtrdos d€ íorma sêgura
TecÍbloglâ CELEPAR
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PREFETTURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DREToRIA DE ARRECÀDAÇÃo - GERÊNcrA »r PRoNTo ATENDTIfi,NTo

a
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Certidão Negativa
.NW013

Válida por cenrb e+ilte&s a coór da data de expedição.

Certificamos que não eÉste débito vencido correspondente a Impostos,
Taxas, Asfdto e Outrm dó Cadastro Imobiüário e Mobilirírio bem como
inexiste Eir.ida Ativa, ecffiítelação ao abaixo referido:

MA]KINO CO1YSTRÚCOES CTYI§ LTDA EP?
CNPJ / CPF 16.4E2.909/0001-63

cMC 194.211-5

Fiea reserva& ao Município o {ifeito de cobrar débitos que p€Eventura
venham a ssr constatados em bauscas, assim como êÊ -tuar, 'ou rever
lançmentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalida&: DIRXITO (Licitaçâo, Cadastro, Incentivo à Cultura eJou

EspoÉe, Fiuarciaoefo, lnventário, Baixa, Transferência, entre outms).

: iiiiiÍÉturq1, de§4TE

Gcrênci

Robeao
Atcndimento

Melo Lima 1

Matrícula 12.702-7

Modelo aprovado pelo Decreto n' 757l2006/SF
rpml
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MINISTERIO DA FAENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO NEGATIVA
DE DÉBrTos Re nrvos Às comRreuçôes eREVIDEIEIÁRIAS E Às

DE TERCEIROS

tf 00063201$14022909
I\Iorne: MAKII{O CONSTRLJCOES CIVIS LTDA - EPP
CNPJ: 16.482.909/0001 -63

RessaNrado o direito de a Fezetáa llacionel cobrar e irscre\,er quabquer
dívijas de responsabililade do sujeito passi\o acirna identiÍcado que vierem a
ser apuradas, é certificado que rÉo comlam pemêncies em seu norne
relati\as a contribu(:ôes dminbtradas peh SecretaÍia da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a irscrições em Dívida Ativa da ljlião (DAt,.

Esta certilão, emitida em mrne da rnatü e \iálila pâra todas as suas filiais,
rglÊl'e-se e)(clusr\rarnerÍe às contribui(Ées preyidenciárias e às contribuições
r \as, por lei, â terceiros, incftlsir,e às irEcritas em DAU, não abrengendo os
der nais tribúos adminístÍados peh RFB e es derneb iÍscriçóes em DAU,
adminiíradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda tlacionel (PGFNI), obreto
de certidão conjunta PGFtÜRFB.

Este certidão é valile pare as finalidades previstas no ert. 47 da Lei rf 8,212
de 24 de juho de 1991 , erceto para:

- a\ÉrbaÇão de obra de corslnrção cMl no Regbtro de lnÉ\€b;
- redução de câpitel sociel, traÍIsferêncie de controle de cotes de sociedade
Íimitede e cbão parcial ou transÍorÍneção de entijade ou de sociedade
sociedade eíÍpresiá ria sirÍples;
- bab€ de Íirrna indiviJual ou de eípresárb, coníorÍne definido pelo aí.931 da
Lei no í0.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo CMl, e{inção de entilede ou
sociedade eÍrpresária ou siÍrples.

certirão eÍúliia com base na Portaria conjurta PGFIVRFB rf 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emi\ida em 2410712013
Válida até 2OlO1l2O11.

Ceíilão emitila gratuitarnente

Atenção:quahuer rasua ou ernerúa in\alilará este docurÍlento

A aceitaÉo desta certilão está cordicionada à finelilade para e qual foi

_ emitila e à wrificação de sua aúentbilade na lnternet, no erÉereço
lttp:/Árww. receita.fazerúa.gov bÊ.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

16482909/0001-63
I'IAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP

R TREMEMBES 1685 SALA 02 / ]D ITAIPU / LONDRINA / PR / 86030-060

A Caixa Econômicâ Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere o Á':,E.7,
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

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

validade: 18/1O/2OL3 a t6/LL/20L3

CeÉificação Número: 201310181015042L947904

Informação obtida em 23/LO/2013, às 17:2L:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionadâ à verificação de âutenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa.gov, b r
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csnrrpÃo NEcÀTrvÀ pe oÉsrros rRÀBÀrJrrsrÀs

Nome: MÀKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA . EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16 .482.909/ OOOL-63
Certidão n": 325LQ448 / 2011
Expedição: 09 / 07 /2013, às 17:14:08
Validade: 04/0J./20A4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que IíÀXINO CONSTRUCOES CMS LTDÀ - BPP (ttÀTRIZ E FIIJIÀIS)
, i.nscrito (a) no CNPJ sob o n" 16.482.909/O0o1-63, NÃo cot{STÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art - 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei \" L2.44O, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n" f47O/zOL! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tri-bunais do Trabalho e es!ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação dest.a cert.idão condiciona se à verificação de sua
autenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /wwvt. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORTíÀçÃO ÍMPORTÀI(rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a 'Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas. inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciLiação Prévia.
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COÍ''SELHO REGIOT{AL DE EiGEÍ{HÀRIA
E AGROI«),,IIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronorria do Pamná-CREA-PR" certifica para

a erypresa abaixo, que a ÍTesrrB encontra-se regularrrente registrada neste Conselho
Regional, nos terrms da Lei Federal no 5.194 de 24 de dezenüro de 1966, estando
habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrÍta à(s)
atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis ) técnico(s).

Ceftidão no: 101243/2013 Validade: 3L/O3|2OL4

Razão Social: MAKINO CONSTRUÇôES CIVIS LTDA
CNPI: 16482909000163
Num. Rêgistro. 53777 Rrgistrada desde : 28108/2012
Capital Social: R$ 120.000,00
Endereço: RUA TREMEMBES, 1685 SALA 2IDEAL
Município/ Estado: LONDRINA-PR CEP: 86030060
Objetivo Social:
Construção civil, engenharia civil, saneanento, terraplenagenr, inpbiliáía e incorporação
irmbiliária, que consiste na atividade de construir edificações conpostas de unidades
autônonns, em terrenos póprios por ela adquiridos ou peÉencentes a terceiros, para
alienação total ou parcial.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013, cono seu(s)
responsável(eis) técnico(s).

$lqt

Responsável(eis) Técnico(s):
1 - BRUNO MAKINO REZENDE
Cartêira: PR-79018/D Data de Expedição: 28/O2/2OO5
Desdet 28/08/2012 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTICO 07 do CONFEA

Para Íins de: LICITAÇOES

Certificarrns que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elernentos contidos neste
docurrEnto, esta Certidão perdeni sua validade para todos os efeitos,
A autenticidade desta certidão podená ser confinrsda na página do CREA- PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/352051. ressaltando a

irÍpossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obrâs sem a participação efetiva de
seu(s) re s po nsá vel( e is) técnico(s).

Erritida via Intemet em 23110/2013 17:35:16

I

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme lnstruéo de Serviço No 010/
A Íâlsrficação deste documento constitui-se em cnme previsto no Código P

2
sileiro, sujeitando o

", +íl rnr ES

l(inr ReienCe
crvls A
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autor à respectiva ação pênal
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COT{SELTIO REGIOI{AL DE EÍ{GEÍI}IÀRIA
E AGROIIOMIA DO PARAHÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agrononia do Paraná-CREA-P& certifica que
o(a) profissional abaixo, encontra-se regulanrente registmdo(a) neste Conselho Regional,
nos terrncs da Lei Federal no 5.194/66, possibilitando- o(a) a exercer sua profíssão no
Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no : lOL242 I 2Ol3 Validade:31/03/2014

lqt

None: BRUNO MAKINO REZENDE
Carteira - CREA-PR No :PR-79018/D
Registro Nacionàl : 1700331019
Registrado(a) desde : 2a/o2/2oo5
Data Vcto Reg istro i

Filiação : DONIZETTI BATISTA DE REZENDE
ANA MATICO MAKINO REZENDE

Data de Nascimento i oIl72l79ao
Carteira de Identidade i 7.255.21a-o
Naturdlidade : LONDRINA/PR

CPF:00670212989

T ítulo (s) :

ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau :26102/2005
Situação : Regular

Dplonação | 261O2|2OO5

Atribuições profissionais :

DA RESOLUCAO 218 - AKIIGO 07 de 29/06/7973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirrrpda na página do CREA- PR
(http : //www. c rea- pr. org. br), através do protoc olo n.o 2O73 I 352O57.

Enitida via Intemet em 23|LO/2O73 L7:3O:46

Dispensa-se a assinatura neste docrimento, conforme InstruÉo de Serviço No 010
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Pe
autor à respectiva aÉo penal.

, sujeitando o

M Bi'u nc l'íakino Rú;-ên'ie
EÍô,0 Ci,:i - CP.ÉA-PR :,ÚiêD

RG 7255-.218-0 Rêsp Téc i socio Dii€ioÍ
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MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63 - lnscr. Estadual 90.601.497 -lO

DECLARAçÃO DE UTTLTZAçAO DE MATERTATS DE BOA QUALTDADE

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Cameiro".

O signatário da presente, o senhor Bruno Makino Rezende, carteira de
identidade, n' 7.255.2184SSP/Pr, representante legalmente constituído da
proponente Makino Construçôes Civis Ltda, declara que que ulilizará materiais
de boa qualidade. Qualidade similar ao constante no memorial descritivo desta
Tomada de Preços no OO7f2O13.

Londina, 30 de outubro de 2013

I'IÊ ir

Eí
E,t,. c c,, ,

RG 7l ):.21i í ie,

ic

RUA TREMEMBES N" I6E5 _ SALA 02
LoNDRTNA - PARnxÁ - cgp: 86030{60

constrúorarnakinoa glr|ail. com @
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MAKINO CONSTRUCÕES CIVIS LTDA

CNPIt L6.4A2.9O9 /0007-63 - Inscr. Estadual 90.601.497 -lO

DECLARAÇÂO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 007/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencouí Cameiro".

O signatário da presente, o senhor Bruno Makino Rezende, carteira de
identidade, n' 7 .255.2184SSP/Pr, representante legalmente constituído da
proponente Makino Construçóes Civis Ltda, declara que a mesma recebeu toda
a documentação relativa ao lote únieo da Tomada de Preços n" OO7|2O13,
supramencionada, do Edital e em apreço.

Londina, 30 de outubro

1
q

RG

I
RUA TREMEMBES N" I6E5 _ SALA 02

LONDRINA - PARANÁ - Gp: t6o3o46o
constrúoramakino@ gmail. com
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13lq qMAKINO CONSTRU OES CIVIS ITDA
cNPJ: 16.482.909 I OO0l- 63 - Inscr. Estadual 90.601,497 -lO

ATESTADO DEVISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Cameiro".

Declaramos que o Engenheiro Bruno Makino Rezende, CREA no Pr-
79018/D da proponente Makino Construçôes Civis Ltda, devidamente
credenciado, visitou o local da execuçáo da Obra do lote único, objeto da
Tomada de Preços em epígrafe.

Londrina , ?9 de outubro de 2013

r,,-,!'-i:" 
li' )J
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RUA TREMEMBES N" 1685 _ SALA 02 _ FONE/TAX +3 33371E61
LONDRINA - PARÂNA - CEP: 86030{60

construtorafi akinoA gmail. com
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MAKINO CONSTRU OES IVIS ITDA

cNPf: 16.482.909 /O0O1-63 - Inscr. Estadual 90.607.497-lO

neuçÃo DE DrspoNrBrLrDADE oe veÍcut-o, ttÁoutnns e
EQUIPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No OO7|2O13

MUNICIPIO: Nova Santa Barban
OBRA: Reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil
Noemia Bittencourt Cameiro,
PROPONENTE: Makino Construções Civis Ltda.

Lote no

OBS: RelacaonaÍ somente os veículos, máquinas e equipamentos que estaráo disponíveis (própnos,
alugados ou outros) na Obra do Lote.

Declaramos outrossim, que os veículos, maquinas e equipamentos supra-
relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contrataÉo.

L á,t 30 de outubro de 2013

a/

RUA TREMEMBES N" 1685 SALA 02
LoNDRTNA - PARANÁ - cnp: a6o:o{60

construtoramâkinoa4l gmail. com
ú

Jt4zlzi>.b

Veiculoruaquina/E
quipamento

Marca e Modelo Fo(ma
Aquisiçáo
0rópno,
âluoado, etc)

Ano
Fabncaçáo

Quant Estado de
ManulenÇáo

unrco Caminhão Volkswaqen 6.90 Próprio 1984 0í Bom
unrco caminhonete Ford F1000 Próprio 1989 01 Bom
unrco caminhonete ChevÍolet D'10 Próprio 1982 01 Bom
unrco Betoneira

bâcêslente de 32O
Its. Com mdor
elétrir.

Menegote PÍóprio 2009 01 Bom

unrco Mbrador elétnco 2009 01 Bom
unrco Furadeiras

impac{o
de Bosch Próprio 2013 0'l bom

unlco Plainas Makita PÍóprio 2013 01 bom

ii!

:'] ;)
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PREFEIUBA MUNICIPAT DE IsIPORÁ

CONFERE COM O OBIG

Íttúhja 331t-í

COT'SELHO REGIO"AL DE ENGETIIHÂRIA E ÂGROÍ{O}IÍÁ
DO PARANÁ

Gertidão de Acervo Técnico ctun Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná : CREA-PR, cêrtifica
que o(a) proflssional abaixo procedeu ã(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referênte(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nestâ certidão, integrando desta
forma sua experiência, pÍofissional, conforme o.Artigo 47cdà Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Fêderal n.o 6.496/77, a ARl .

define para .os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendrmento de'
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabildade 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 reqistro e a(s)
atribuição(ões) proflssional(is), em confsrmidade com a Lei Federal n.o 5.794/66;
Resoluções do Conselho Federal dô Engenhafia e Agronomla - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomla.

_ Certificâ que a capacidade técnico proÍissionâl de. uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes dê seu
quadro técnico e varia em'função de alteração dos acervos técnicos dos profissiónals
integrantes de seu quadro técniao, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

. Certifica que, a critérjo do(a) profissional,. esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contràtante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um compldmento 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 Êcam cientes o(a) profissircnal detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, qqe as informari6es constantes no Atestado, em desacordo com a
presente CeÉidão de Acervo Técnico- não é(são) de reiponsabilidâde do CREA-PR, e srm
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à.presente Certidão às atrvidades registradas na
(s) ART(S) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496177.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apreséntadas em Atestado não se vinculam à presente Certldão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

2t qqI

ENGENHEIRO CIVIL
ARUNO HAKINO RE,E DE
Carteira Profi ssional : PR-790 18/D
Acervo Téchico No. : 527612013
Selos de autenticidade:A OO1.O75

RNP No:1700331019
Protocolo No. : 2013lOOl
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COIIS!LHO REGIOH L DE ETIGENHÂRIA E AGROtio'IIA
Do PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

BRUIIO MÂKIÍtIO REZET{DE
Cartelra Proflsslonal : PR- 79O18/D
Acervo Técnico No. :5276/2013
Selos de autenticidade:A OOl.O75

RNP No.:1700331019
Protocolo No. : 2013/OO192154

ÀX.T No.. . . . . t20724114!23 0,..... Registradar22/f0/2012.
ÀRT, Corlespons.....
Enpresa Executora. . . : MÀKINO CONST.RUçOES CMS LTDA.
Contratante ( s ) . . . . . . : JPL INDUSTRIÀ E COHERCIO EMBÀIAGENS LTDÀ-- CNPJ/CPF:

01. 065. 934/ 00 01-7 4
pipo de Conirato. . . . : EMPRETTÀDÀ. . . .

Àtividade Técnica. . , : ExEcuÇÃo DE oBFÀ ou stRvrço lÉcNrco-
iÁrêa de competência. : EDrPrcÀçõEs - coNsTRUçÃo crvrL.... ,. , .

Tipo dê obla/sê!v!ço ! CoUERCÍÀL ÀCfMÀ DE 100 M2

DiEensão. ...:83á,00M2..----.... Área

Locâl da Obra.......:RUÀ SÀNTA ÀNÀ, 77 JD SANTÀ PÁULÀ.
l.tuoicípio/Estado.... :rBIPoRÀ/PR......
Data de Início...... t19/l0/2012 Data de Concl-usáot20 /O4/2013.....

Área tunpliada......

Docto de ConcLusão.

Exastente:
.... Área de Reforna:

: DECLÀRÀçÃO PROE ISSIONÀI.
Descr. Cômpl. Serv..:.
obsêrvação. - -... .- -. i,;
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PEEFEtTUM MUNICI

ECO
PAL DE IBIPORA

O ORIGIML

CONSELTIO R!6IOÍ{AL D! EÍ{GENHÀRIA E AGROÍ{OIIIA
DO PARANÁ

GeÉídão de Acervo Técnico

ETIGENHEIRO CIVIL
BRUNO l,lAKI O REZENDE
CaÉeira Profrssional : PR-790-18/D
Acervo Técnico No. i5Z7 6 I 2OL3
Selos de autenticidâde:A OOl,075

RNP No.: 1700331019
Protocolo No. : 2013lOO192154

A autenticidade destà certidão poderá- ser confirmada na pá9ina
(http ://www.crQg-pr.org. br),.através do protocolo n. o 201 3/00192 1 54;

dO CREA.PR

,d(*à,
j!;ute,rercãt'ãrEmitida via Internet em L2/O612O13 16:16:55 horas.

i:

Drspensa-se a asslnatura neste do(umênto, confoíme a ResoluÉo No 317186 ê à lnstrução de Serviço Nô

o10t2002:
A fôbificação deste documento constltui-sê em crime previsto no Código P€nal Brâsrleiro, sujeitando o autoí ã
respectiva ação penô].
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JPt INDUSTRIA E COMEBCIO DE EMBÂLAGENS
Rua Sata Ana D' 77 - Ibiporã - Paran i

CNPJ: 0 1.065.93 4l0ool -7 4

ATESTAI}O DE CÀPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de acervo tecnico junto ao CREA-P& que a firma
Makino Construçtes Civis ltda., com sede à Rua Tremembés, 1685, sala 02, na cidade de
Londrina - Pr., inscrita no CNPJ sob n" 16.482.909i0001-63, tendo como responsível técrico o
Ergeúeiro Civil Bnmo lvíakino Rezende, inscrito no CREA-Pr., sob n'Pr-79018/D, executou um
eaifcaça<t para frs comercia§ na Rua Santa Am, n" 77, Jd. Smta Paula no municipio de Ibiporâ-
k-, pora JPL Indústria e C-oméncb de Embahge.ts LÍds-, imcriro m CNPJ n" 01.06 5.934l00ol-74,
corforrre ART sob n'20124114123, com início em 19/1012012 e conchrsão em 20/0412013, com
rírea construída de 834,0ffi; os serviços executados foram: raspagem, coÍe e ateÍro (2.800,00
t'), mno de arrimo (120,00 d); muros (264,00 mi); alamtrados (578,00 d); estacâs escâvadas
(768,00 m); blocos e baldrames em coúcreto armado moldado in loco (32,00 d); pilares e üga de
coberfirra em pré moldado; afuenaria em tiiolo cerâmico (540,00 m1); alvenariã em bloco de
concreto (600,00 d-); esquadria de aluúÍnio e meüâlicas; üdros; portas de madeirq piso alisado de
concr€to (720,M rr,); piso cerâmico (310,00 mí); paver; azrlejo; instalações hidráulicas (água

fiialqucnte, ríguas pluviais, esgoto e incêndio); reaproveitamento de rigua de chuva, instalações
elétricas, telefôuicas, tv; pifura (massa PVÁ" Eassa acrilica, Iiítex acrilico, texturâ, grafiâro);

coberh:ra em telha de fibro cimerto (720,00 rP).
Os serviços form exeqÍados com as Í€spoctivas iDstÂhçô€s ocupadas, sern que

tenha haüdo a necessidade de futerro@er suâs atiüdades.
Atestaoos que os serviços foram executados de acordo com os projetog nada

havendo que desabone sua conduta profissional.

Londrira 24 de úaio de 2.013.
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COÍISELHO REGIOÍI L DE EÍ{GE]{HARIÀ E AGROT'OI|IÂ
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Reglonal de Engrenharia e Agronomia rlo Paraná -.CREA-PR. certifica
quê o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profisslonal, conforme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certlflca que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal nP 6.496177, a ARÍ
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo emprêendimdnto de
engenharia € agronomia. _

' Ceíifica qúe, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quaôto a realização e
conclusão do(s) serviçp(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabllidade
deste ór9ão apenas a verificação da(s) atividade(s) coDdlzente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissionál(is), em conformidade com a Lei Federal. n.o 5.794/66,
Resolu;õe; Oo ànselho Fàeral de Enfenharla e Alronomia - coNFEA ê Instruções
Normativas deste Conselho Reglonal de Engenharla e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional ie uma pessoa jurídlca e
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos proflSsionais integrantes de seu
quadro técnico e vaía em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionals
integranteâ de seu guadro técnico, confôrme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certificà quê, ê critério do(a) profissional,. esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emiudo pelo(axs) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o Çual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) servlço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no AÍtigo 30, § 10, inciso I, da Lel Fe{reral n.o 8.666/93.

. Certifica que ficam cÍentes o(a) proflsslonal detentor e a quem interessai possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestadq, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, nãô é(são) de responsabllldade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitent§(s); éstringindo-se à presênte Certidão às atividades registradas na
(s) ART(S) acervada(s), conforme dispôsto na Lei Federal n.o 6.496177.

Certlficamos, finalmehte,.que quaisquer eventuals lnformáções divergêntes
apresentadas em Atestado não se. vlnculam à presente Certldão, sendo o conteúdo
daquele € responsabilidade'do(s) seu(s) emiterit€(s).

ENGEI{HEIRO CTVTL
BruNO r,tÀ(IIIO REZEIIqE
Carteira Proflssional : PR-79018/D
Acervo Técnico No. :7íOOI2O13
Selos de autenticidade:A OO1,165

RNP No:1700331019
Protocolo No. : 2013l0O294276
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COXSELHO REGIOI'AL DE EÍIGENHARIA Ê AGRO]IO',I!A
DO PÂRÂNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

ElrGET{HEIRO CIVIL
BRUNO I,IAKIÍTO REZE DE
Carteira Prpfissional : PR-79018/D
Acervo Técnico No. ; 73üU2O13
selos de autenticldade: A (X11.165

RNP No. :1700331019
Protocolo No. : 2013/OO298276

A autenticidade desta certldão poderá ser confirma-da na pá9ina do CREA-PR
(http : //www.crea - pr.org. br), através do protocolo n,o 20 L3l OO29A27 6.

Emitlda via Intemet em 79lO9l2OL3 17:02:33 horas
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a. íil*F

Drsgensa-se a assinâfu.e neStê documento, conforme a Resolução Í'íô 317/86 e a fnstrução dê Sêrviç(B
olo12002.
a fôhificaÉo d€ste docu
respectiva aeão genal.

tÉ,rt(acáo

mênto constifui-se em crime previgto no Código Penal Bràsileiro, suleitando o autdt à 
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COIISELIIO REGIO"ÂL DE ETGE HÂRIA E AGROT{OTIIÁ

Do PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

BRUNO iIAKIíiI(} REZE I'E
Carteira Profissional :,PR-79018/Dl
Acervo Técnlco No. :7300lml3
Selos de autentlcidôde:A OO1,165

RNP No.:1700331019
Protocolo No. : 2013/OO298276

ÀRT- No.. . . , . t20124405A20 0...... Registrada:12/17/2012.
ÀRT Côrlêspons,... .,: ÀRT Vinculada
Emprêsa Executora... . : HÀXINO cowstnuçÔró CÍVIS LTDÀ,
contrâtante ( s ) . . . . ,..3RECONSTRUL CONSIRUçõES CIVIS LTDÀ - cNpJ/cpE:

78.911 .242 / 0001-31

Àtividade Técnica. . , r ExEcUçÃo DE oBRÀ OU SERvIço TÉcNrco
Área.de Conpetência.|EDIFrCÀçÕES.- CONSTRUçÃo civrr,... ...:........
Tipo de obra/serviço: EÀBITÀçÃo coLETrvÀ QUÀIQUEn ÁREÀ....

Tipo dê Contrato.... IEHPREITÀDÀ,.....

Serviço ContraLado., ! ExÉCUçÀo
DiÍrensão.,. 2L.271,57 H2........ Árêa Existente:OrOO M2

Á-rêa Àmptiadê......, ! 0,00 M2. ..,.......... Área de Reforma:o,00 M2 ....-.....
Dados Complenentares:0,00
Local da Obra.......:R ÀRGSNTINÀ | 124 JD AHERICÀ L. 15 0. 10
Munlcípj.o/EsLado,... :LONDRÍNÀ/PR.....
Data de Início , :. . .. tOBt\0/2012 Dêta de Conclusão:08/08/2013.....
Docto de conclusáo. . : DECLÀRÀçÁO PROEISSIONÀL,
Descr. cohpl. seru. , : eDIrtclçÀo PÀVÍMENTo TERREo, 3 PÀVTMENTo TÍpo,

, [ÀzER, BÀRRTLETE, cÀrxÀ D,ÀcuÀ, ÀBRrGo DE.cÁs...,
Observação..... -..., : iâ írc vsiro .rÉ i
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CONSTRIIL Construções Civis Ltda.
IO\rS 6012616+20 CNPJ 78 91722r'0@l-3r

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICÂ

Atestamos para fins de acervo tecnico junto ao CREA-PR, que a firma
Makino Construções CMs ltda-, com sede à Rua Tremembés, 1685, Sala 02, na
cidade de Londrina - Pr., inscrita no CNPJ sob n' 16.4E2.9@/0001{3, tendo como
responsável técnico o Engenheiro Civil Bruno Makino Rezende, inscrito no CREA-
Pr., sob n' Pr-79.018/D, executou os serviços abaixo:

- Finalidade: Habitação coletiva
- Âea Construí da:. 1.271,57 m'z(Pavimento térreo; 03 pavimentos tipo; caixa d'rgrq

área de lazer; barrilete; órigo de gás).

- Local Rua Agentina n" 124 - ld. América - Londrina/Pr - CEP 86010-260.
- Período de Execução: 08110/2012 à 08/08/2013
- ART no 20124405020
- Serviços executados: Corte e aterro com 1.500,00 d; execução de muro de a:rimo
h=3m e área 300,@m2; fundações do tipo estaca escavada em concreto armado e

blocos; estrutura em concr€to amado com 415,0Om3; laje protenüda em 1.00E,00m2;

alvenaria em tijolo cerârnico com 1.300,00m2; alvenaria estrutural em bloco de
concreto com 300,0Om2; revestimento em chapisco/emboço/reboco com 2.1E0,00m'z;

revestimento em azulejo com 628,30m'?; revestimento em pastilha cerâmica com
565,55m2; pintura em textura com 600,00m2; massa corrida @VA/acrílica) com
3.720,00m!; pinhua látex acrilica com 1.575,00m2; piso cerâmico com 1.270,00m';
piso cimentado/concreto alisado com 650,0Om2; esquadrias de alumínio com
162,40m2;' esquadrias de madeira com 130,00m2; irstalações hidníulicas: ágoa frru
esgoto, águas pluviais, piscina em concreto armado revestida de azulejo com dimensão

de 4m x 4m x l,5m; caixa d'rágua em concreto armado com 20.000 Lts; cistema em
concreto armado com 15.000 Lts; instalação de combate a incêndio (rede com caixa
elevada, hidrantes e extintores); instalação de gás; instalações elétricas; instalações
telefônicas; SPDA (para-raio); calçada em paver com 400,00rn'?; muros de fechamento;
impermeabilização oom manta asÍiíltica com 300,00m'?; acabamentos em mármore,
granito e gesso.

A fiÍma cumpriu todas as exigências e obrigaçôes, executando os senriços
de acordo com os projetos nada te.ndo a desabonar a sua idonei.lode técnica-

Londrina, 14 de agosto de 2.013.
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MAKINO CONSTRU ES CIVIS LTDA Zslutt
cNPf: 16.482.909 /OOOl-63 - Inscr. Esradual 90.607.497-7O

oecuneçÂo DE RESeoNSABTLTDADE tÉcmcn

A Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'007/2013

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçáo no

218 de 291C6,n3 e no 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico
pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitaçáo, é

Declaramos, outrossim, que os proÍissionais acima relacionados pertenc mao
nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento iunto
à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Londina, 30 de outubro

^ L7l

RG 7ll,.r.- , :.":r, i

RUA TREMEMBES N' I6E5 _ SALA 02
LoNDRINA - PARANÁ - cEp: g60:o+oo

con sl ruloraÍnâkmorA'r gmail. com

@,.

{

Nome Especialidade CREA n' Data do RegistroTfAssinal g#Lote no

t,
?

Bruno Makino
Rezende

Eng Civil PÊ79018/D 28t02t2005
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^'l?2alqqMAKINO CONSTRU OES CIVI I..TDA
CNPJ: 16.482.909 /OOO7-63 - Inscr. Estadual 90.601.497.1O

DECLARAçAO

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 007/2013

Objeto: contratação de empresa êspecializada para reforma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Cameiro".

O signatário da presente, o senhor Bruno Makino Rezende, carteira de
identidade, n" 7.255.2184SSP/Pr, representante legalmente constituído da
proponente Makino Construções Civis Ltda, declara que a empresa não se
encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida
de licitar, e, nem é ob.ieto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no
cadastro de quaisquer órgáos da administração pública estadual direta ou
indireta.

Londina, 30 de outubro de 2013

'.-.li

nC ;: ". .,: , , ..,,.

RUA TREMEMBES N" 1685 _ SALA 02
LONDRINA - PARANÁ - crp: g603o{60

constnÍommakino gmail.com
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PODER JUDICIARIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBT]IDOR E ANEXOS

Empregados Jurameatados
Anr Paula Tnstão

Lourirz.l Dandutti
Edeoilsun Doruse te Macri

Iwerlei Bueno 1\'[oraes
(]zeas P:nheuo de Goes

I'ta,.ta I{ocha

CERTIDAO Ft.001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os
lMos do Cartorio a meu -cÉrrgo, deles não consta ter sido distribuid_a a qualquer Vara
desta comarca, FALÊNoIA, coNcoRDATA, RECUPERAçÃo uuotctAL e
EXTRÀ,UDICIAL alguma em que Íosse obrigado(a):

rÂrll|o coNsrRucQES.:eÚ.IS ú',rDÀ, CNPJ 16.482.9i>9l'o(Xri1.-53.-.-.-.-.-..-
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Buscâ referente aos ultimos 19 anos, exclusivamente sobre as ações supÍa citadas
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MlutsÍÉruo Do DEsErwowrMBiro, rNDústRIA E comÉncp mnruon
DTPARTAMENTO NACIONAI. DI ruCISNO OO COrT,tÉNgO

CNPJ

xxxx-xxxxxxxxxx
Ato Consütutivo

09t07t20't2

i#
Ôz)ttu

cEntoÃo stttpLtrtcloa páoina: 0ol, ooí
CêrtificâmG quê ag InÍo?rnaçó6 abalxo constam dos dgcumGnt6 arquivãdG neala Junta Comercial e 3áo vigênLa
nã data de rua erpediÉo-
HoInê EmpÍÉari6l
rÁxrNo cor{sÍRuçôÊs crvrs LTDA Epp

I Ndr.rzr Jurídica: SOC|EoADE E PRES/íRh LtuffAoA
XúÍnêro de ldeítíficáção do RsgLBfo do

iEmprBas - NIRE (S.do)
iíí 2 0738890-7

Endoírço Cqtrplsto (Logredouro, N'e Complemento, Baino, Cidade, UF, CEP)
RUA TREHETBES, 1 6A$SALA O JD.ITAIPI,, LOr{ORr rE.o3o{60

Obreto Soclal
CONSÍRUçAO GlV|L, ENGENHARIA Cwll- SANEÁXIENTO, TERRÁPIEMGEE;I||OB|LlÂRlÂ E IiICORPORÁçAO
tÍriOEtLlARtÀ OUE CONSISTE NA ÀÍIVIDADE DE CONSTRUIR EI»FICÁçOES COÍúPOSTAS DE UNIOADES AUTONOMAS,
E ÍERRE!|OS pROpRtOS FOR EL^ ADOUTRTOOS OU PERTE CENTES A TERCEIROS PARA ALIEI{ÁçAO TOTAL OU
PARCIAL

Data da AÍqulvamerÉo do Dsta ds lnício
deÂtividade

o2!06t20'12

Sócio€JParücipafrão no C.pit UEtpécle dt SócidÂdmlnlstradorfnirmino doanandato
l{o.n JCPF ou GI{PJ Pârdclp.cto no caolt l íRt} Eaoéch dc Sócio

BRI.rTO r l(f{o REZE}{OE í 17,3m,00 Socro
006.m2t29{9

JOÂO IíÁRCOS PEREIRA SA'ITOS 1,Oll,0O SOCO
s94.075J1r5i

CaIÍtal: RO tm.000,ü,
(cEiÍÍO E VINTE ÍrllL REÂIS)

GapiEl lrügÍ.ltsrd,o: Rl
(CETÍO E VINTE iIIL REAIS}

Ír0J00,00

13/5$6+0

úicroêmprEá ou
EmpÍs€a dê Poqueno Portô
. Gêi n'í23n0o6)

Prâzo (b DuraÉo -

ln&rminado

xl.f,urx-Ex

Siü4ão
REGIT'TRO ATIVO

Staü,fs .

xxxxxxxxxxxrc«xxxx :

ErnpÍ€sa d3 pÉquêno porta

LONOR|N,A - PR, 17 de s€tembro de 2013

..,urentrOçéc

AdmiíllEEdor

AdmlnlaEür(r

Tâmino do
m.n&to 1

Úftimo ArquiYameÍ o

Oâb: 091072012 ú,m.to: 20í 24E0t930

Ato: ENQUADRÂÂIENTO DE E PRESA DE PEQUENO PORTE

Evênto (6):

ffi[ffiffimffit
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MAKINO CONSTRU OES CIVIS LTDA
CNPJ: 16.482.909 /OOOI-63 - Inscr. Estadual 90.601.497-7O

DECLARAçÃO DE SUJETÇÃO AO EDTTAL E INEX|STÊNCA DE FATOS
SUPERVENIENTES tMPEDITIVOS DA HAB|L|TAÇÃO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 007/2013

O signatário da presente, o senhor Bruno Makino Rezende, carteira de
identidade, n" 7.255.2184-SSP/Pr., em nome da proponente Makino
Construções Civis Ltda Cnpj no 16.482.909/0001ó3, declara,
êxpressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de
Tomada de Preço em consideraçâo, dos respectivos modelos, adendos, e
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha
a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que
hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral
possibilídade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditivos da qualiÍicação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, & 2o, e Artigo 97 da Lei
8.666/93, e suas alteraçóês e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Londrina, 30 de outubro de 2013

'. 1?5
3b)qe

RUA TREMEMBES N" 1685 _ SALA 02
LONDRINA - PARANÁ - cpp: s6o:oo6o

construtoramâkino(4gmail. com
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Pottencial

Pottencial Seguradora S.A.

Número: 22-0775-0i-0006E61 Proposta: 102.933Apólice de Seguro Garantia
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CNPJ; 1ô.182.9;9'00C1-33

Endereço: ii,A TREivtEtlEES li' 1685 - SAr-i ü2 -JD liAlDi,

Cidadei LOliDRll'iÂ

Segurado: liCliA SÀN-i,l EARSARA PREFEITURI MUNICIPA.

CNPJ: 95 5ôi.0la c: lr: -6-r
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Ápólice de Seguro Garantia Número: 22-0175-0i-CLln5851

:-i..,'-ft _ -..-:_-i(: - 
-,- -.r0. l_i

Esie segur; séra cor:.aiaõc a Pr$erro P.rsco Âitscl.li0

Âi,li rj, c!itGR AF iil
Jcr: Ce[:--.e a]rr-'.r ârrDrir gÊa!rá'rica cJS arCE.lureê a iaa3liÉ l1:aa CefiÍrtdc n,; lDjeir da afiallCe

iigE nr i -; s

Proposta: :J2.9-13

As :ã,ir^lia-r. irr: as se-qirr-adis :.1 -<:l:í ir,cl ac -cãa estabele a ias .:ÊqJr ji as ',lc.laiicrilEs C

- :...-,j, -: ]," j, ,,:l?.,1 -t: }..r,]-,... J... .,

iis :rrod;rli;;;=s J;!'er'ãi ser aor.,úai:;âs r5aiaJ3m..niÊ ,á : cili-le(ur: ::lr516rr2i 5,;,,5;n;; D;{aiá sét

tar.liâiáje €r' :ôrj!ric ciÍ L r''13 a2s n 5l:l l;q-:s

A !3r-ra a: ,Ésrl.rns:iliiaars ra setrttayi ,,j r,i:al,CêÍÊ a 43 aJir/ir.3 3.:.:i"zl :..:a.-.r; al-trl.aijda

r.i -', taara,a illrei:a;-".]r ; i,^',-lri. iaei. Ê:r' ::r)lat ;:, \:';la C.l Ga.attt: ianiraieC3.

0 hmite de res ponsabilida de máximc ebedecerá o dispcsto nas Leis 8,66êi1993 erou 12.462/2011,

nunca sLrperãndó o Irmile máximo do Valcr dâ Garantia tôntrâtada.

i3tNÇÁ I DE ÊaSrl-'i1sÂBi-rir âDÉ

;t

oa-, \r R Âi Àc Ão ; Àc E I T,1,,1 À o \'i

A segurador? Íic3rá isenta de r-.sponsabilidace em :'elaçàc a esta apólice na ocorrêncra de uma ou

rnais das seguintes hipóteses:

7.1.1 Casos forlurtos ou de Íorça maioí. nos terÍngs do Ccdigo Civil Brzsrlerro:

7 .1.2. Descumprrrnento das obrigaçóes rio tomãcior decorrente de atos ou falos de

responsabiliriade do segurado:

71.3. AlteraÇão das obrrgaçóes cóntratuers garantiCas por esta anólice. que lenhâm sido

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradorai

7.1.4. Atos ilícitos dolosos ou corn culpa grave equiparável ao dolo praticâCos. r1o caso de

seglrado pessoa física, pelo segurado. pelo beneficiário cu peios respectivos

Íêpresentantes legars, e. no câso de seguÍado pessoa jurídica, gelos sócios contíoladores,

seus dirigentes e administradores legais, pelo beneficiário e peios respectrvos

repIesentantes legais,

Excluem.se. e.xpressamente dâ respcnsãbilidacje da seguradora, todas e quaisquer mullas que

Íenham caráter punrtivo. salvo disposiÇào contrána ngs cláusulas particulares.

Ercluem-se, expressamente, da responsabrlidade cia seguradora, todas e quaisquer obrigacôes

trabãlhistas e'ou previdenciárias de responsab!lidade do Tomador. salvo pela contratagão da

cobenuÍa adicional de garantia trâbalhista e previdenciáriâ.

ircre
f ': ! i -:ai_:..t la )D.,íl:a ai: -<a.j!,.j t1-a.:..3 :,2t? ,jLj;i ;i ú ::i !rta[:Í:: - , -- :-rr,': :rn:FaL

ae?àlCD c ilrradof ÉiÉ1..rir o fr.]jarner,in ail ,iún'ri0 5-!i iDún aste prazú,

í'.. QuãEoo eíetuadas aiteraçóes píeviaménte estabelecidas no contrato principal, a apólice deverá

acompanhar iais modiÍicacoes. devendo a seguradora emitir o respertivo endosso: Para alteraÇões

posteriores eÍetuadas no contrãto princrpal. em virtude das quais se laça necessaria a modiÍicação da

apólice. a nresma pcderá ácompanhar teis modificacóes. desde que solicitado e haja o respectivo

aceits pela seguradorâ, por meio da emissào de endosso

^ --. --a
M nô!r.n.ràlsn' rãíi.h .m 6r- rl,reÍlryiÂ 0anG20n1Ôan nrM.lt'ât)nnttêndâlen|hdôa.nm ú
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Proposta: ill.!:lApólice Ce Segu!'o Gãrantia Número: 22-i]: jt.;i-.r0ôô24 i

7 iÀ RãSCISA. ]. CCNIRAI.]

0 presente Contrato póderá ser rescindido. a qualquer lempo, pelâ Seguradota cu pelo Segúrado.

meCiante a anuéncia prévia, expressa e escrita da outra parte (Seg!íado ou SeguradoÍa, coníoÍme o

casol. Á referida Íacuidade de rescisâo não poderá ser erercida pelo Tomador. sem a prévia. expressa

e escrita anuência conjunla rjo Seguradc e da Seguradora (de acordo com o anigo 46 da circuiar

susEP 255r04i.

llo :asc ie rescisão a pedido da §eg§radora. esta reterá o prênrio recebicjc, proporcionalnerite ao

prazo de vigência da ccbenura. alem dos emoiumentos.

Hc casc de rescisâo a pedicio do Segurado ou pelo Tornador nestc úitimo caso. corn a previa.

expressa e escrita ãnuência do Segur3do e da Seguradora, a Sêguradora reterá, no maximo. além dos

emoiumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de plazo c,.Jrto. encontrada no An. 46, da

Cireular SUSEP n" 256i2004- Para prazcs nào previslos na tabela constantê cia alinea "b" do Art.,16, da

Circular SUSEP n' 256;2004, será utilizadc pereentual calculado por inteípotaçáo linear entre os

Íimites inferior e superior do intervalo.

DEÊf,4 i: DIR'ii'S
0 SegIrado perderá o drreito à lndenizaçào se ágravar inten cion a lmente o risco.

0 SegÍlraCo terá o direrto à indenjzaçãó prÊjudicâdo se esle, seu representante ou seu corretor de

seguros fizer declaraçoes inexaias ou cmitiÍ circunstàncras que psssam influir na aceitacào da

proposta ou no valor do prémio, além .ie estar ob.igado ao pagamento do prêmio vencidc.

13.?i Se a inexaridào ou a omissão nas declaraçóes a que se refere a cláus.ila 13.2. acima. nào

resllhar Ce má.fé do segurado, a sociedade seguradora poderá:

i- nâ hipótese de não ocoÍÍência dc s!nistro: a) car)celar o seguro, reiendo. do prêmlo originalmente

pactuêio. a parcela proporcional ao tempo decorridoi ou b) permltir a cctrtinurdade do seguro.

cobrando a diferença de prêmio cabível.

ll - na hipátese de oconência de sinistro sem indenizaÇào integral: a) cancelar c seguro. após o

pÂgamenlo da indenizacáo. retendo. Cc prêmio originalmente pactuado, acrescido da diíerença

cabivel, a parcela calculada propcrcionalmente ôo tempo decorrido; ou b) permitir a continuidade do

segurc, ccbrando a diferença de orÉmic cabivel ou deduzindo-a do valor a ser iadenizarjo.

lll - na hipótcse de ocorrência de sinistro ccrn indenizacão iniegral. cancelar o seguro. apos o
pagamentc da indenizaçáo. deduzindo. do valor a ser indenizado. a diferença de prêmio cabível

0 Segurado esta obr gado a :crnuricar à Seguradora, logo que sãiba, qua!cuer fatc suscetivel de

agravar c risco coberlo. sob pena de perder o direito à indenizaçâc. se fica' ccmprovado que

silenciou de máJé.

No prazo de 15 {quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco. a Seguradora

poderá cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Segurado. ou. mecjiante acordo entre aS

part€s. reslringir a cobenuta cofltÍataúê, ou âinda. em caso de continuidade do contrelo. com o risco

agravaeio. cobrar a diíerença do prêmio cabíve[.

0 cêncelamer'rto do contrato. nos termos da ciáusula í8.4, acima só será eficâz 30 (üi'rtal dias após a

notificâçã0, cjevendo ser restituída a CiÍerenca do prémio calculada proporcionalment€ ao pelodo a

18.'1

| ú.1

é.J

18.4

rq q

ôecorrer.

16,6 Sob pena de perder o direito à inCenizacào. c Segurado ccmu tró a Segr-rradora. táo logo

yÀH.ôH.naâlsnrmrinrâ..m hr- Or rv&Íã ' ôAnG2nn1 ôan n 
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Àpó!ice de Seguro Garanlia Número: 22-lll75-,li -,:üôô3i I Proposta 1111.'j3 .

tome conhecimento

conseqüéncias

do fatc. e adotará as providências, imediatamente. para mirrârar süas
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Apólice de Segrrc Garanlia

CoNDIcÓEs ESPEcIAIS
SEGURO GAR,{}ÍTIA T'O LICITAI\iTE

nieniiêa.rr eié

:crl,aic orn:rp;1,

i : i:;ã:.
2 Ei- aâsa ae -.3i : riaa' :e ::n:el:,r,gric a: Eí:se.:3 2!-rl a: âocs i É,r;:a .'E ' is::Ê

:.a:.2 a,: a-..'>aàa . :eI,t.;a!.ã E:CÉi; ::0.j. :-. l.irÍij:ar: .,1 l,i,.lt ite n':iiia l:S:,:C.:; .-r
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';-.-:i.ir !r:r i:3irasioniaaai:!.êni::'':l:'a:i;l ; sa.ce\,ri!raa pele SeEr,raCor;;u Tit'ã::'

RAi F

Númeror 2:'0:75-; r':ilb5:a i

c
,13:

ii58cs Ç;g; í,r-:

Proposta: '.l:.JI-l

uri.E,-
,. r. fun ,.gr.o gr,r,,,,

re;Js;r 3 33S i:' 3

rala. ia q;"ãnira Ílx3ao fa AüóllaÉ s? a ll,":a3l- :ütJdr:atârc se

cani:aóes Êr:ú.rstas Jeniic at orazi e:iacele:ric "J e,jiL.jl 1e

3

: ]S |C4IACC.-I :â
.l - ..- ;( u-.,'

a . ;la, a; Í !l:.:

Fll'::;.r^-!e i:ia;';i.íe:i3
'r.,r'c Çirs esiieit?:s.

larcrÇaes isf.i; qilú nãr it.'-:'l- -:.a; :l::i,:l;: tai tii:s

C LAU SU IA
c0rvPPJs

P UBLiCO,

especirtca PARÀ LtctTAÇoEs

DA ADiúi\IsTRAÇÀO PÚBLICA

6I-ÂUSULA ESPECIFICA

E cONTRAiOS DE EXEcUÇÀo INDIREÍA

BEF.4 COMO PARA CO{CESSÔES E

DE OBRÂS

PERMISSÕES

SERVIÇOS E

DE SERVIÇO

? ae a-,e..1.. a',e ::ie seE:..! c3.êa:a ii í:l a.irirnr4nic ads rrf.!ê;i:: ::;ir- :,i-r 3ir sf iigsi
a.:a a.(ei.]iãc i5i ,a? ai a;:es scÂ ccs ! :l.rrEras i: À:- a sl.a:a" ;!Di:cê. !:r'
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lli. r:r ;:- );t\,9rci;ra;s rii ,-tit;a,:;i:a:!i€:: ÍlÊrmlssões do s:l/çc o;cl,r;

5. Às renovaçáes, a que se refere o incisê III da ciáusula 4, nào se presumem: seràc fcrmalizadas pela

emissào de novas apolices, precedidas de notifica!ào escrita Ca seguradora ao sêg'Jra4c e ao tomador, com

ântecedência de até noventa dias da data do término de vigencia da apólice em vlgor. declarando seu explícito

interesse na mânutEncáo da garantia.

ô. Alérn das hipóteses previstas na cláusuia 16 das Corrdições Gerai5-da ap @

-1u4r>-..* Ri,--

ót a garãnt;a dada por
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Apólice de Seguro Gãrantiâ

Dados do prêmio de seguro

Prêmio liqu icio:

Custo de cádastro e acompanhamento de crádito

ACiciona! de fracicnamentc:

loF:

Prémio total:

Dados do parceiamento do prêmÍo de seguroi

Pt-riL+il(,iti

Número; 22-0I?;-0i-0ü8835i

í ?a a,.r,l r"':i
lôr' 1 :3,3

ProFosta: i 0:.933

RS 1ôú 0ê

RS 11.00

RS 1.0ô

rí) U UU

Rs 150.0c

Par;ela
1

vâiúr.qS!
RS 1Ei lii
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909/OOOt.6:t - Inscr. Estadual 90.601.497-1o

IS LTDA

ENVELOPE "I'' - DOCUMENTOS OE HABILITAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE Í.'OVA SANT^ EÁN'BANA

REF.: TOMADA DE pR OS No OO: t13

MAKTNO CONSTRUçÕES Ctvts LTDA
Rua Tremembes 1685 Sala 2 - Fone/Fax: 043 33371867

Londrina - paraná
CNPJ : 1 6.482.909/0001 _63

E II DE XOVA S]" MREAiA - Pç I

rcffrcOES E CONTRAIOS
O No' á,'19- i io / 5ROTOCOL
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SINAÍ JRA

't
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CONSTRUTORA P]NHALENSE LTDA ME
CNPJ: í 5.'165.978,ú01-8O
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
CEP: 8ô49G0O0
Tel. (43) 3s51-í662
aal,-,ii - i.. ;:_::- :, ;". tl í i-a: :. ,J .

CARTA - CREDENCIAL

Ribeirào do Pinhal, 25 de outubro de 2013

À
Comissão de Licitâção.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No m7r20í3 - PMNSB.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Dalton Luiz LuiE Junior, carteira de i&ntidade 7.04n.88&
I SSP-PR, na qualiílde de responsáyel bgal peh proponente Conírutora
Pinhalense LTDA, vem, pela pÍesente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor
RobeÉo Fraiz Uartinez Juni{x, caÍEira de ilentidade 1.382.6706 SSP-PR, e a
pessoa designada por nós para acorÍ{ranter a sessão de abertura e recebimentos da
documentaÉo de habilitaçá) e pÍopostas de geços, para assinar as Atras e demais
documentos, e com podeÍes para rerxjnciar a pÍÍtzos recursais a que se referir a
licitaÉo em epígraÍe

Atenciosamente,

Roberto lor
6706

22é /4í/"d

Cdn lense LTDA ME
uitz Junior

Sócio Gerente
RG.7.@r.88&í l

o
f

w
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n" 248 - Jardim ltamaraty
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone (43) 3356-4000
E-mail: lftobras@qmail.com
CNPJ: 05.200.790/0001 -72

DECLARAçÃO OE COMPROMISSO DE UTILIZAçÃO DE PROOUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA

coNSTRUçÃO CrVrL

TOMADA DE PREÇO N" 007/2013

À

COMISSÂO ESPECIAL DE LICITAÇÀO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnÍantil "Noemia Bittencourt Carneiro".

Eu, Luis Fernando Fagundes de Toledo, RG no 7.036.130-2 SSP/PR, legalmente nomeado
representante da empresa CONSTRUTORA LFT LTDA, CNPJ n0 05.200.790/000'1-72, parc o
fim de qualiflcação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços
n'007120'13, declaÍo, sob as penas da lei, que para a execuÉo da(s) obra(s) e serviço(s) de
engenharia objeto da referida licitaçâo somente seráo utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambrente (SISNAMA), com autorizaçâo de transporte
concedida pelo lnstituto Brasaleiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
lBAlú4, tendo ciência que o nâo atendimento da presente exrgência na fase de execuçáo do
contrato poderá acarretar as sançôes adminrstratrvas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8666i93, e no artigo 72, § 8", inciso V da Lei Federal 9.605/98, artigos '147 a 160 da
Lei Estadual n0 1 5.608/07, e na Resoluçáo no 03212011, de 10 de outubro de 201 1, publrcada
no Diário OÍicial do Estado no 8572 de 19 de outubro de 201 1 , sem pre.iuÍzo das implicaçóes de
ordem criminal contempladas na Íeferida lei
Declaro também que, para fins de gerenciamento dos resíduos da construçáo civil, adotaÊse-
áo os critérios da ResoluÇão do CONAMA n" 307, de 5 de julho de 2002, bem como os da
legislaçáo municipal aplicável.

LondÍina, 30 de outubro de 2013

IO A rl.tioÀ.

ãt
ndes de Toledo

uí, ietçu r"0,,.í+ 
l:*101".

.:»"*"
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Re sen Responsável Técnico
Luis Felipe Fagundes de Toledo
CREA no 5062161556/0

w

Luí Ferna o agu
Rg. 7.036 í3O-2ISSP/PR

1e'í ,s'- zo

Ruo Jooquim Teixeiro Leite, 248 - Jordirn ltomorofy
CEP aóOó1-3OO - Londrino - PoÍonó

Fone/Fox: (43) 335ó-4OOO
E-moil: lftobros@g rno il-corn

LFT
construtora
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Termo rle Aberlura de Livlo

O presenle lvro enccntra se totalmente escrituraoo e contem 0073
folnas numeÍadas de 0001 a 0073 e servrrá de Dráflc nurnero 12 no peflodo de 0i de Janerro de 2C12 a 31 de
Deze''nbro de 2012 de CONSTRUTORA L F T LTDA srto a R JOAQUll,,4 TEIXEIRA LEITE, 248 JARDIN/
ITAÀ/]ARATI LONDRINA-PR regrstrada na Junta Comerc al do Paraná sob o numero 41204847 528 em
26i0712002

cNPJ 05 200 790t0001-72
r E 90265ô7073

LONDRINA 01 de Janeiro de 20'12

NER L'DIu! !a:s J,,'i-.:3.r.J4.
ía'..1:tr

O D esenlê 
'!Íoí,.]lâ 

po, íim êráh,.ádo ê @,r{e.õo
,ee !áÇàô ênyg.íê- s6ú! r€rft5 de abên

$

JUNTÂ COIUERCIAL OO PÁRÁNÀ
AGENCIA RÊGIONÂL DE LONDRINÂ

Termo de Autenticação í36s3662-8
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RESPONsÂvEL PErÁ AtÍENTTCÂçAO
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CONSTRUTORÀ L.F.T
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DEMONSTRÀCÀO DO RESIIITÀDO E)GRCICTO EÉl 3L/12/20].2

(+) RECEIAÀ BRUTÀ OPERÀCIONÀI

iE:.r;À c: s!R,"'t;.)3........

20r2

:li. rl -.1

2 .2ê1 491 ,30
a 3-. l;:.1, ')

4 430.525,?8
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(-)

(-)

(-)
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RECEI:À IIQUIDÀ ,,,
CUSTOS DÀS I'ERCàDORIÀS

a : -r r : : 1 5 I at - ! a F : À : vEl:: I ais .....
cusTcs Dos sERvrÇos

LUCRO BRtrlO... -.....
DESPESÀS OPERÀCIONÀIS

DESPESÀS ÀDM:NISTRiÀtIVÀS

: E-',. .l- c'::r,ÀP_)§......
-..:: :_ti : :À.iÀ ....

F.ES!14ÀDO FINÀNCEIRO

iE ::::i :lr!;N E.':Á5. .... .....

OUTRÀS RECEITÀS/DESPESÀS

::-.: ?ElF:T;:
RES'JI-IÀDO EÀIXÀ DO À'IIVC

P€S'JATÀ.DO ÀNTES PROVISÀO :R E CSL

:MPCSIO ]E RENDÀ/CONTi:B SOCIÀ!

, .,. . - :.; r.t.. .

:,UC!O IIQUIDO EXIAC: C IO,

:1:a - -;a, ;a
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Termo de Encerramento de Livro

O presente livro enconlra-se totalmente escriturado e contém 0073
'' : as numeradas de 0001 a 0073 e servru de Diá.ro número 12 no periodo de 01 de Janerro de 2412 a 31 de

--=r3.nbro de 2012 de CONSTRUTORA L.F T. LTDA srlo a R JOAQUIIVI TEIXEIRA LEITE 248, JARDIi/
---.IJARATI LONDRINA-PR regrstrada na Junta Comercral do Paraná sob o numero 41244847528 en

_._ .-,2042

- "trr 
05 200 79010001-72

a !c26567073

LONDRINA. 31 de Dezembro de 2012
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n" 248 - Jardim ltamaraty
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone: (43) 3356-4000
E-mail. lftobras(Aqmarl.com
CNPJ: 05.200 79010001-72

DECLARAÇÃO OE INADIMPLÊNCIA

TOMADA DE PREÇO No 007/2013

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Íeforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt CarneiÍo".

Eu, Luis FeÍnando Fagundes de Toledo, RG n" 7036.130-2 SSP/PR, legalmente nomeado
representante da empresa CONSTRUTORA LFT LTDA, CNPJ n" 05.200 790/0001-72, paÍa o
fim de qualificaçâo técnica no procedimento licitatôrio, na modalidade de Tomada de Preços
no 007/2013, declaro, sob as penas da lei, que não há nenhuma jnadimplêncra ou em processo
de falêncra ou concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restÍiçÕes ou
notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgáos de administÍação pública estadual
direta ou indireta.

LondÍina. 30 de Outubro de 2013

Í',0 RNORA t.I
D

R résentan ale
Luís Fernando F. de Toledo
Rg 7.036.130-2/SSP/PR

&

construtore

Ruo Jooquirn Teixeiro Leite, 248 - Jordirn llomoroty
CEP 8óOól -3OO - Londrino - Poronó

Fone/Fox:. (43) 335ó-4OOO
E-moil: lftobros@g mo il.corn

LFT

/1
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n'248 - Jardim
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone: (43) 3356-4000
E-mail: lftobras@omarl.com

Itamaraty

CNPJ : 05 200.79010001 -7 2

DECLARAçÂO DE RESpONSABTLTDADE TÉCNtCA

A Comissão de Licitaçâo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 007/20í3

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resoluçáo no 218 de 29106173 e
ro 317 de 31i 10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,

declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida
licitação, é:

Lote no

Declaramos, outrossim, que os proflssionais acima relacionados pertencem ao nosso
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

Londrina, 30 de Outubro de 2013

r0 IRUTORA L
tlDA

S

R

Luís

senta Le a

ernando de oledo
Rg. 7.036. 1 30-2/SSP/PR

-4.7'
&

/ c'142,',.u

Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

Luis Felipe Fagundes de
Toledo

Engenheiro Civil 5062161556/D 't7110t2005 
Ia'ryryffi!"

cxÀrmzrrrsse'g'

construtora

Ruo Jooquirn Teixeiro Leite, 248 - Jordirr. llomoroty
CEP aóOó I -3OO - Londrino - Poronó

Fone/Fox: (43) 335ó-4OOO
E - rnoil: lftobros@g rnoil.com

LFT
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ffi
CONSELHO REGIONAL DE ÉNGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO
Carteira Profissiona l:S P-50621615 56/D
Acervo Técnico No.:17436/ 2Ol2
Selos de a utenticidade: A OO1.O20

RNP No.:2601829800
Protocolo No, : 2O1 2/OO3a4O79

AÀT No. . - - . . : 2 0 I 0 5 6 1 0 0 I 0 0.... Reg istrada : 2 0 / 12 ,/ 2 0 I 0

ART Co-Respons .. ÀXT Vinculâda:.
Empresa Execr.rtor a . . . : CONS1RUTORA L.F.T LTDÀ...
contlarante(s)...... :PREFETTURA DO r.lUtiICIPIO

,-5.111.4,--t / 000!-70. . . . . . .

Trpo oe Cor)-ielc.. . . :ÀDI.IINISTRÀçÁO.. .. .. .. .. , .

DE LONDR ]NA CN!.],ZCPE:

Área Exisiente:
Área de Reforma

AL:O DA BOÀ VISTÀ..., .. .

23/lO/zOlC. Data de Conciusào:Z]/lC/2A\1.....
DECLÀRÀçÃo PRoF r ss ror(ÀL.
PLANO DE RESÍDUOS SOLÍDOS -PGRCC DO CENTRO MUNTCTPÀL
INFANTÍL DO ÀLTO DÀ BOÀ VTSTÀ NA OUÀDRÀ SPL...,......

Atavrdacie Técr-ica...:EXECUçAO DE OBRÀ OU SERVIÇO TECNICO
Área de Competéncia.:SERVIÇOS TEC PROFISSIONÀIS NÀ MODÀLIDÀDE CÍVIL....
Tipo de ob!a/Serviço:EDIFICÀqÕES DE ENSItio QUÀLOUER ÁREÀ.
seÍviço Contratâdo EXECUCAO

OUTROS

Dimensào. .,.:1.650,00M2......
Area Ampl-iada....... :1.650,00 H2 .....
Local da obra.......:R SAI,IM SAYÀO, 60
Illrnrcíp1o/Esrado.... :LONDRINA/PR.,..
Dêta de Inlcio.. ..
Docto de Conc fus ào
Descr. Compl. Serv

Obselvação........

(-.'2-1a;: 2-t7z
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w Ltr N DR INA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A Prefeitura do Munrcipro de Londnna -Pl/L,

oscrrta no CGC/t\.,lF sob n" 757714771OA01-70 estabelecrda na cidade de Londnna. Estado

do Paraná situada na Av. Duque de Caxias 635 neste ato representada legalmente pelo

responsável vem pelo presenle, ATESTAR para os devidos fins, que a empresa

CONSTRUTORÂ L F T LTDA com sede à Rua Joaqurm Terxeira Leite 248 . Jd ltemarati .

nesta crdade de Londnna - PR. inscflta no CNPJ sob n" 05.200.790/0001-72. executou a obra

dE 
,,CONSTRUÇÁO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALTO DA BOA VISTA " SJiUAdA

na Rua Salim Sahao. n" 60 Jd. Alto da Boa Vista ,Londrina -Pr .

Sendo o Responsável Técnico , Eng.o Luis Felipe Fagundes de Toledo ( CREA SP -

5062161556/D ) e sendo dado o início do servrÇo em 2311012010 e térmrno 2311012011 com

ART N" 201056í0080 tendo srdo executado em obedréncra aos proletos e especifrcaÇóes

conforme aba xo.

- área construida : 1.650 m2

Área da Obra:1.650 m'.

Atestamos que a empresa executou os serviços descritos dentro das especrfrcaçóes prazo e
qua[dade exrgrda

Londrna 09 de outubro de 2012

j íxj ú

I

I

Prefeitura do Myárcipro oe Londn'ra
Enq Fabió Srmóes Prado '

r" -{
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# LONDRINA

ITEM oEscRrçÃo Dos sERvtÇos UN OUANT
19
1l

12

r3

i5

SERVIçOS PRELIMINARES/MOVTNIENTO DE TERRA

Raspagem e rmpezâ do terreno

Caíqa lranspo(e e aescárga me.ã. cá de entu ho ate 10 ! Kr

Remolc de mare.a de l" caler-oorá DMr = ô K- r.cLs,e
.u:ga neca. ca e .jescar!ã,

r 895 00

ô20 24

12 555 00

,088.00

rE 45a 00

>õ'o

OBRA: Construçáo de CêntÍo de Educeça

LOCAL: Rua Salim Sahão . Jârdim Alto da Bo.
Londrinâ - PR

02 00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

Baraác para escntórc oe oúa
PIac€ de obra em ciapa 2 ncaoa, conf modelo do Govemo Feceíãl
r-'-açáo oa oo'a

03.00.000 FUNDAçÔES E ÉSIRUTURÂs

24 00

3 0,.

1650 00

03.01 000

03.01.420

03 01.430

03.0'1.440

0l_02.000 ESTRUÍURÂS OE CONCRETO

03.02.100

03_02.í 10

Eormas de -ade ra para súpÍãestnrt!ra

Amadurâ CA.50/CA-60

03.02.120

03 02.130

FUNDAÇÔEs
FundaçÕes ' Íubulõês
EscávaÉo para tubú ões

Concrelo usrnado. Íck:1 SMpa

Armedura CA'50/CA-6C

Fundeçô€s. Blocos
Élcava6o ran:ar oe va

Forras d€ râoe(a oarâ iÍ.aeslrulure
À.-a.J!ra CA 5C/CA ôll

115 00

72 a6

2 457 1.

14 37

r94 58

539 1C

coacreto !s fádc rcrbêedô íck:25 Mpâ

Vigas baldíãme

EscavaÉo manual de !a âs

Rêâtêro da valâs

For.nas de made ra para rtaesrruiura
Armadúre CA'50/CA-60

Ccn.reto ús.âco b3mbeaêo 'ck=25 l,rpa

71 69

23 90

152 4a

2 279 20

47,-9

kg

k!

I,c

29 in

985 00

6á 88

3 917.10

35 9E

1C50 ?8

3 3r3 90

Concrelo us nâdo bornbeado fck:25lúpa nclus lanÇãn enlo

Vigãs

Fl_mas.le naae,ra para supraesruturâ

Amâdura CA 5! CÂ 40

Concrelo us.aJc o)-b€a5o. fck:25 Mga nc !s LanÇá-ên:o

LaIes

Lales pÍote.crcas co.l Prctelo (iorreüren10 mo.lage- e
escoÍamenloi nclLrs cápa deêncrelo íck:25Mpa

Armaduía CA 50/CA 60 (comprementar)

Concrelo esiÍulurá arnado, Íck=25Mpa p/ lâte centrál de gâs
1och

Côiras d água ,
Formas de mede ía paÍa s!pl?91,"1"J
Armadurâ CÂ-50

Concrelo usrnado oâmbeato tct=)C_upa .clus !e aoloc"Éo

kg

kg

1 á85 00

3 ó23.00

4.20

6 758 ]C

rrcrortÉ
Ío\

3,$:i{es9

j
Ç

03 02 í70

espâlhamenlo e acábâmenro

Págrna'1

-("3.,,',.;

35 91

p

6.
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W LONDRINA

tÍÉH oEscRrçÀo oos sERvlços UN OUAXT

OBRA: Construçào dê Certro de Educa ç:

LOCAL: Rua Salim Sahão - Jârdim Alto dá Bo,

Londrine ' PR

85 30

41.02

41 02

18 00

4.00

200

r65 00

.201

Fü

04.00 000

04.01 000

04.01.100

Chaprsco de teto

Emboço de lelo

04.01 300 ESQUÂORIAS

0.1.01 310 Esquad.ra de Madêría

04.01 320

04.01.400

Esgelhos amm sem moldura

ARQUITETURA E ELEMENTOS OE URBANISMO

ÂRQUIÍETURÀ

PAREDES E OIVTSóRIAS

Alveôaía de liiolos cerámicos Íurados. 1/2 vez

Fecnamenlo em lrtolos de vrdro

Alvenâ.ia dê elemenlos vazados de concrelo (cobogos)

DrvisoÍrâs em made.a com lam nedo com porlas de 8Ct21()cm

Drvisonâs em granto

Veígas conl nuâs no peÍ m€lío oas ed ÍlcáÇóes

Veígâs e conlravergas ernbLrndas nas páÍedes

Mordurâ prê.mo dãoã paÍa co.ro'no o;s ,êre as .b oco
adminrslratrvol larg 7cm

CASTELO O'ÁGUA

e renan2 oe tloros cera- cos luraoos. 1/2 vez

C'rap sco de pâreoes

Enrboço de paÍedes

2 45€ 00

363
,- 77

12.12

50.08

i79 a0

21C 95

10 89

Porta de abní com barÍa de píoteÉo, (80ú1o)cjn, conÍ. proieto

P9!!L
Porla de abnÍ. (801210)cm. completa

Janela Easculante de aLumrnro

Grádêi e portõeg

Porla divrsoÍiâs sanrl relestida c/ lâminâdo meLâmrn co
(60r160)cm

Poda 9/ i lrsoías sa. lârLas r60xóO); -

Porlê ,/ !! ches (60t60)cm

Poíê de abní (60x2ro)cm complera

14 00

6.00

600
4.00

Pona de abnÍ d vrsoí e chapa aluminio (80x210)crí. conÍ proielo
complela

Porlâ de abnr. com veneziana (Eor1o)cm
18.00

600

500Mola auiomalrcá para porla

Esquâdriâ Meláhca

Porlas merá icá SOxSOcm veneilana lCastelo D'âgua)

t112

Grades e portóes. em metalon 90x40 e lela artrslica # 5x5 fio 12

h=21ocm. em melalon e tela artislrca

GãOes e ponaes. ém melalon 90x40 e lelâ aÍtistrcã Ê 5x5cm. ío
12 p/ centíal de gas

31.71

5.04

VIDROS

VdÍo rso.6mm

VrdÍo íanlas â

Vrdro lernperado 10mm

Pv6 Po(as oe v orc remperaOo iOm- reOxZrOcm

Espelhos 4mm, com moldura de aluminio. conÍ PÍojelo

45 oJ

t4 66

98.00

672
471

€23 o sEl'o DÉ

úü^DO útÍlt Lt FoLHA

COAÉRTURÁ

esfrlruà oe'maae ra para telhas c€íáín cás

Cobeí!ra com telha ceíámrcâ tipo colonral

A
P àgina 2

r0rW
-> w .45 / ,.?/

04.01.500

CLrmeería cerámrcá/espgóes

Telhas dê vrdro

1 450 00

1453 00

r56 00

12 00

I
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#s LtrNDRINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVrçOS UN OUÀNI

.202

Calhâ em pvc. coníorme projelo

0! 01.500 IMPERMEABILIZÂÇÃO

04 01 700 REVESTIMENÍO

04 01.710 Revêstimenio lnterno

04.01.720 Revestrmento Exlerno

04 01.730 PAVIMENTAçÂO NTERNA

Leslros de concíelo regulaÍizado, esp 5cm

Regulanzâçáo de prso com argárnassa

Bloco de concreto rntêrtravado

5cm

04.01 740

Solerras em granilo e=1sc.]r

Rodamerc de madería L=106Í1

Calha êm chapa galvânrzâdâ (água Íuíâda)

RuÍo/conlraíuÍo em chapa galvan,zada

2.74

26 73

2{0 90

7ô0

OBRA: Construçào de Centro de Educaça

LOCAL: Rua Sálim Sahào - Jerdim Alto da Boi

Londíina - PR

7811

172 54

lmpermeabilrzêçáo das vigas baldràme o prntura asÍâ lrca

lmpermeabilizaÇão de calhas (piso) c/ prnlu.a asÍá lrci
104.61

105 93

lmpêÍmeabilizaçáo do câstelo d ágla conÍoÍme espccrficáÉo

tmpe.m;itiza6á oe carnas (telúo), late do casrero d agua e ratê

do bloco de serurços com marta asfáh cá esp 4mm (regularzaçáo
de supe.Íroe. mânta asiá Úcá amm e proreçáo mecãnrcã dã

supeíroe,mreímeab lrzada)

1.879

T 879

!19
436

6S3

313

Chap sco

Elboço
Azulejos cerámrcos 20x20cm

Paslilhas cerámLcás 1 0x1ocm

Reluntame.to d€ reveslrmeÕlo cêrámrco

Relunlamento de reveslrmenlo cerámico com Íejunle epoÍ
Têlos, rnclusiv€ beirais

Chaprsco

Emboço

T,

T]

r8

18

61

19

32

953 07

953 07

272 A7

Pâredes e íachadas

Chaprsco eíeíno
Emboço

Paslrlha ceÍámlcâ r0rl0crn

Retun!amento de .evesn.nenlo c€rámlco

T,

Piso cerãmico PEl.4 anlderíepenle com argamassa colânle

Rêjunramento de prso c€ràmrco

Reiunlâmenlo de Piso cerâm co coh retunle epor,

Crmento des€Ínpenâdo esp 1 5cm

250.48

181.40

69.41

060 09

966 44

63.09

69.08

Calha de concrelo, larg 40cm com gíe ha de concÍero esp 6cm

Grarna ern p,acas (lãróim rnlerno)

117 70

24 28

I21 31Grama sintericá (playground)

Alvenanã dê ltolos maoÇos. êsp 1ooh

Chaprsco

Emboço

Laslros de concrelo reqularzado. esp

Crmenlado desernoena.io

sôLernÀs. aoorpes e peironrs

597

591

597

20 15

20 15
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04.01.750 PINTURÂ

1.115-1r*

Págrna 3

36 20

380 48
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1 03214

522 00

510 14

5r014
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W LONDRINA

ITEM oEscRrçÃo Dos sERVrços UN OUANT

0s.00.000

Paredes inleínas

Emassamento de oaredes rnlemas com massa coÍrrda

PintuÍa lalex acril;cã duas demãos

PaÍedês erlemas
Pinlúíâ lalêr âcri|câ dues dêmáos

Emassâmento de telo com massa c;ÍÍida (inteÍno)
Pinru!láaer PVA lus d9láõs
SirÉhzadoÍ Jololumrnlsfenle de said€ paía esqueÍda

Srnâlizador Íololum nescenle para eíintoÍ
Srnalizador -Prolb do Fumaa

Srnali;ador'Prolbrdo ;íodúzíí chamas'

S hâ|zâdoÍ 'C urdado fisco de incéndro-

S inalizado r 'C uidado .isco de choquê elétrico'

SERVrÇOS FTNATS

Bt-237

872 37

522 0D

681.00
953.07

8,00

8.00

1,00

1.00

r.00

8.00

Limoeza finaldã obÍa , 650 00

OBRA: Construção ds CentÍo de Educaç,

LOCAL: Rua Selim Saháo ' Jardim Alto da Bo.

LondÍina. PR
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n" 248 - Jardim ltamaraty
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone: (43) 3356-4000
E-mail: lftobras@omail.com
CNPJ: 05.200.790t0001 -72

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULO, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N'007/2013.

MLNICIPIO: NOVA SANTA BARBARA

OBRA: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do
Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia BittencouÉ Carneiro".

PROPONENTE: CONSTRUTORA LFT LTDA

Lote Veiculo/ Máquina/ Equipamento Ma rca e

Modelo
Ano

Fabricação
Quant. Estado de

MaÍlutenção
Caminhâo Toco VW 20t 0 02 Bom
Betoneira 2009 03 Bom
Serra Circulante 2009 0l Bom

Montana Crevrolet 2011 0l Bom

Declaramos outrossim, que os veículos. máquinas e equipamentos supra-
relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contratação.

Londrina. 30 de Outubro de 2013

OR LÍ1.tioA
.ü

rr,,iS II

Represen nte al
Luís Ferna do gundes de Toledo
Rg. 7.036.í 30-2/SSP/PR

Responsável Tecnico
Luis Felipe Fagundes de Toledo
Rg. 7.036.í 34-5/SSP/PR
CREA no 506216í556/D

W
1c'í.2.ç r-,*

construtora

Ruo Jooquim Teixeiro Leite, 248 - Jordin llornoroty
CEP aóOól -3OO - Londrino - Poronó

FonelFox: (43) 335ó-4OOO
E-moil: lftobros@g rno il.com

LFT



PREFEITURA MUNICIPAL .205

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

ReÍ: Edital Tomada de Preços No 007/20í 3 - PMNSB

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnfantil "Noemie BittencouÉ Carneiro".

Declaramos que o Engenheiro Luiz Carlos Toledo, CREA no 41717 lD, da
proponente CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ N' 05.200.79010001-72,
cievidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra, objeto da Tomada de Preços
em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 201 3

i
lvan Satihiro íagami

Engenheiro Civil do Município
CREA PR 1O44O7ID

Lu
CREA 41 7to

o

- I 45 )'r,7<r

z4:
,ü

M
-4

Rua V,'alfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centro, I 43. 1266-8100, I ' 86 250-000

Nova Santa BáÍbara, Paraná - E - E-mails - licitacaoí,2!§t!p!-gqf-U - rr rvrv. nsb.rrr. sor. br
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n'248 - Jardim ltamaraty
CEP: 8606í-300
Londrina - Paraná
Fone: (43) 3356-4000
E-mail. lftobras m rl. com
CNPJ : 05 200.79010001 -72

DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referente: EDITAL TOMADA DE PREçOS n." 007/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação
do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro".

O signatário da presente, o Sr. Luis Fernando Fagundes de
Toledo, representante legalmente constituído da proponente CONSTRUTORA
LFT LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao
lote único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreço.

Londrina, 30 de Outubro de 2013

SlRUlO t.u 0

/'r
prese al

c

n
Lu Ferna oF e oledo
R9 7 036 130-2/SSP/PR

M
1r,/r5.-,4

consrrutore

Ruo Jooquim Teixeiro Leite, 248 - Jordirn ltomoroty
CEP aóO6l -3OO - Londrino - Poronó

Fone,/Fox: (43) 335ó-4OOO
E-moil : lftobrqs@gmoil.com

LFT

4
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CONSET}IO REGIONAL DE ENGEÍ{HÂ RIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenhaía e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica para

a eÍTpresa abaixo, que a rresÍÍE encontra-se regularnente registrada neste Conselho
RegÍonal, nos terrrps da Lei Federal no 5.194 de 24 de dezenüro de 1966, estando
habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s)
atribuição(ões) de seu(s) responsá vel( e is) técnico(s).

Certidão no: 101308/2013 Vatidade: 3tl03/2014

Razão Social: CONSTRUTORA L.F.T LT DA

CNPJ: 05200790000172
Num. Registroz 43468 Registrada desde : 77/10/2005
Capital Social: § 600.000,00
Endereço: RUA IOAQUIM TEIXEIRA LEITE, 248 JARDIM ITAMARATI
Município/ Estadoi LONDRINA-PR CEP:86061300
Objetivo Social:
Indústria da construção civil, jardinagem e sanearrEnto de fundo de vale.
Restrição de Atividade : A jardinagem.

Encontra-se quÍte com a anuidade relativa ao exercício de 2013, cono seu(s)
responsável(eis) t éc nic o(s ).

Responsável(eis) Técnico(s) :

1 . LUIZ CARLOS FAGUNDES DE TOLEDO
Carteira: SP-47777/D Data de Expedição: 05/12/1975
Desde: 15/03/2006 Carga Horária: 4tO HlD
visto No: 2241 Data do visto: 03/05/1976
Título: ENGENHEIRO CTVIL Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 EXCETO ALINEA'G'QTO A AEROPORTOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ART 29

2 - BLASCO BRUNO JUNIOR
Carteira: SP-54949/D Data de Expedição: 26/01/1978
Desde:27106/2013 Carga Horária: 6: H/D
visto No: 3405 Data do visloi 70/07/1979
Título: ENGENHEIRO CiVIL Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 (AL.B,C,D)

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 (AL.ABCDEFHIIK)

3 - LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO
Carteira: SP-5062161556/D Data de Expedição: 30/08/2005
Ésde: 17/lO/2005 Carga HoÉria: 4:0 H/D Até: 7l/05/2007
Desde: 31/10/2008 Carga Horária: 4:O l''lD
Visto No: 82154 Data do Visto: 15/09/2005

-9,-Lt>..o-
tffiw

é:
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l,lPRtrátt VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05200790/0001-72, 0520079o10o0t-72
RAzãO SOCiAI: CONSTRUTORA L FT LTDA

Endereço: R loAQUIl'l TEIXEIRA LEITE 248 / IARDIM ITAMARATI /
LONDRINA / PR / 86061-300

A Caixa Econônica Fedeml, no uso da atribuição que lhe confere o
Att. 7, da Lei 8.036, de 11 de rra io de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acinE identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Cúrantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: tl/lO/20\ a 09/tV20t3

CertiÍicação Núme ro: 20 1 3 10 1 1 1 3 165243745989

Infonnação obtida em Il/10/2013, às 13:16:52.

A utilização deste Certiíicado para os fins previstos em Lei está
condicionada à veriflcação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa,gov. br

2/ai2.,i
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS T&ÀBÀI.,HISTÀS

Nome: CONSTRUTORÀ L.F.T LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05 .20A.790/A0OL-72
Certidão n" : 37593597 /20!3
Expe
Val i
des"\.

di 1 3 dsi 1 1: I / : u 1

180 (cento e oitenE.a) dias, contados da daEadet 20/04/20a4
xpedição.

Certifica-se que CONSTRUTORÀ L.F.T LTDÀ - EPP (MÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" o 5 . 2 o o . ? 9 o / o o o t - 7 2 , NÃo coNsrÀ do Banco
Naci-onal- de Devedores Trabalhi stas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 72.44A, de 7 de julho de 2011, e

na Resol-uÇão Administrativa n' l4'70 /201]. do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agoslo de 2011.
os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLê 2 (doi-s) di-as
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 f il-iais.
À aceitação desta certidão condic j-ona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunaf Superior do Trabalho na
Internet (hEtp: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida graLuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhístas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplenEes perante a Justi.ça do Trabalho quanEo às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabaLhisEas, inclusive no concernenIe aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determínados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévta.

,.,,7
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ffi PREFEITURA DO MUNICIPlO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

SrcRBrenre MUN ICIpAL DE FAzENDA
DIREToRIÁ DE ARRxcADAÇÃo - GrnÉucu, or Pnoxro ATENDIMENTo

a o

va
N" 66.545i2013

Válida por cento e viutc.dias â contar da data de expedição.

Ce mos que não existe déb ntea Impostos,
Taxas, Asfalto e Outros do Cadastro lmobiliário e Mobiliáno bem como
inexiste Divida Ativa. com relaçào ao abaixo reÍ-erido

CONSTRUTORALFTLTDA
CNPJ / CPF 0s.200.790t000r-72

IPTU 0301 0030403000001/2
c.M.c. t41.048-2

Fica reseruado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura
veúam a ser constatados em buscas. assim como efehrar ou rever
lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade: DIREITO (Licitaçáo, Cadastro, Incentivo à Cultura c/ou

Esporte, Financiamento, Inventário. Baixa. Transfcrência. entr€ outrâs).

Londrina, 16 de JULHO de 2013

Gerênoia d Pronto tendimento

Morcia Miy ki In mori Lima .,)
NlatÍicula I 1.50ó-l

Modelo aprovado pelo Decreto n" 75712006/5F
mmil

J,,/*; t-.,:*
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

No 1096608840

Certidão fornec da para a CNPJIIVF 05.200.790/0001-72

l'lome. CONSTRUTORA L F T LTDA

Ressal\ado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\€r e cobÍar débitos ainda não registrados ou
que \enham a ser ap..rrados. ce(ificamos que, \erificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendêncras em nome do requerente, nesta data

Ocs Esta Certidão engloba todos os estabelec mentos da empresa e refere-se a débrtos de natureza
tribltana e náo tributária, bem como ao descumpr mento de obrigaçôes tributárias acessórias

Finalidade: Lrcitação

A autentrcidade desta Certrdão de\erá ser confirmada va lnternet
z

de
(

Esta Ce rtidà o tem valida alé 2810112014 - Fo ecimento Gratuito

§r
Eíado do Pa€ná

Secrelar a de Edado da Fazenra
CoordenaÉo dâ Rece ta do Ecado

Ceíidão N" 10966088-40

E'n t aa E etíci camente ! a lnremel
30/09i 2013 - 09i22:59

Dadcs lransnitrdos Oe Íorma seguía
Tecnologra C=LEPAR

J,r.'4 r >'"'"
q w r

r§r
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELÂTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNUCO

Nome: CONSTRUTORA L.F.T LTDA - EPP
CNPJ: 05.200.79010001-72

Ressahado o drreito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer diüdas de responsabilidade do

suJeito passi\o acima identificado que úerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos admlnislrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Diúda Ativa da União junto à Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta ceíidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, reÍere.se exclusi\amente â

situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contíbuiçôes
preüdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusiw as inscritas em Díüda Ati\a do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na lnteÍnet, nos

endereços < http://www. receita.bzenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov bÊ.

certidão emitida com base na Portaria conjunta PGFN/RFB n9 3, de 0205/2007.
Emiti ia 2311012013 <hora e data de BÍasília>.

a até 2110/.12014.
Cd(igo de controle da ?to : 8263.E524.0852.2C21

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo: qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento
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CONSTRUTORA L,F.T. LTDA

CNPJ: n" 05.200.79010001 -72

^-bsto."T.) 
NIRE = 412'0484752'8

G*;"§..1",-,^ A u a rta Alteração de C ontrato S oc ia I

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasrleiÍo,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido
na cidade de Londnna, Estado do Paraná, em 15 de junho
de 1977 , empresário, residente e domiciliado nesta cidade
de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Tijuca, 246,
Jardim Higienópolis, CEP 86015-230, portador da Cédula
de ldentidade Civil RG n' 7.036.130-2-SSP-PR e do
CPF/MF n' 024.641.009-43.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro,
casado em comunhão parcial de bens, natural de
Londrina-PR, nascido em 15 de junho de 1977,
Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico Zuimglio, no

100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP 86055-620,
portador da Cédula de ldentidade Civil RG n'7.036.134-
S§SP-PR e CREÂ no 5062't6í5556/D e do CPF/MF sob
o n'024.793.349{2.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o
nome comercial de "CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.",
com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do
Paraná, sito á Rua Georgetown, no 325-8, Parque
Guanabara, CEP 86050-130, com Contrato Social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob n" 412,0484752,8 por despacfio em sessáo
de 26 DE JULHO DE 2002, RESOLVEM pelo presente
instrumento, proceder às seguintes alteraçÕes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade que era na Rua Georgetown, no 325-
B, Parque Guanabara, CEP 86050-130, fica transfeída para a RUA JOAQUIM
TEIXEIRA LEITE, NO 248 - JARDIM ITAMARATI - LONDRINA - PARANA, CEP -
8606't-300.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes
que não colidirem com ás disposições do presente instrumento.
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ: n" 05.200.79010001 -7 2

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações já realizadas e em consonância
com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.40612002, os sócios RESOLVEM, por
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem eÍeito,
a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contÍato primitivo que,
adequando às disposiçÕes da reÍerida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado
sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, em '15 de Jünho de 1977,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina,
Estado do Paraná, sito á Rua Tijuca, 246, Jardim Higienópolis,
CEP 86015-230, poitador da Cedula de ldentidade Civil RG n'
7.036.í30-2§SP-PR e do CPF/MF n" 024.64í.009-43.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasilelro, casado em
comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, nascido em
15 de lunho de 1977, Engenheiro Civil, residente e domiciliado
nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico
Zuimglio, no 100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP
86055-620, portador da Cédula de ldentidade Civil RG n'
7.036.134-5§SP-PR e CREA no 5062í615556/D e do CPF/MF
sob o n'024.793.349{2.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome comercial de
"CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.", com sede e foro nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Joaquim Teixeira Leite, no 248,
Jardim ltamarati, CEP 86061-300, com Contrato Social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n"
412,044752,8 por despacho em sessão de 26 DE JULHO DE 2002,
RESOLVEM pelo presente instrumento, proceder às seguintes
alteraçôes

Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome comercial de
.CONSTRUTORÂ L.F.T. LTDA."

Cláusula Segunda: A sociedade tem a sua sede e foro silo á Rua Joaquim
Teixeira Leite, n' 248, Jardim Itamarati, CEP 86061-300.

ilryM
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ: n" 05.200.79010001 -72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de "lndústria
da Construção Civil, Jardinagem e sanêamento de Fundo de Vale"

Cláusula Ouaía: O prazo de duraçáo da sociedade é indeterminado, iniciando
suas atividades em 01 de agosto de 2002.

Cláusula Quinta. , O capital social no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais),
divididos em 600,000 (Seiscentas mil ) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada
uma, flca assim distribuidos entre os sócios:

SÓCIOS
LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO
LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO
TOTAL

QU TAS
300.000
300.000
600.000

CAPITAL
R$ 300.000,00

R$ 300.000,00
R$ 600.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão Ser cedidas ou
transferidas a terceiÍos sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdades de condiçÕes, de preço e de direito de preÍerência para
a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessáo delas, a
alteraÉo contratual pertinente,

Cláusula Sétima: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,
nos termos do Artigos í056 e 1057, da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2003.

Cláusula Oitava: A administraÉo dos negócios da Sociedade será exercida pelos
sócios, LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO e LUIS FELIPE FAGUNDES
DE TOLEDO, isoladamente, por pÍazo indeterminado, conforme indicado na forma
deste instrumento, com os poderes e akibuiçoes de representar a sociedade ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da denominação social,
estando dispênsado de caução, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauçÔes
de Íavor, ou assumir obrigações seja em favoÍ de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo
dos outros sócios.

Cláusula Nona: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o

administrador prestará contas lustificadas de sua administraçáo, procedendo à

elaboraçáo do inventáno, do balanço patrimonial e do balanço de resultados

4
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CN PJ : n' 05.200.79010001 -7 2

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

econômicos, cabendo aos sócios, na proporÉo de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exerclcio soctal,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o
caso.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante a alteÍaçáo contratual assinada por
todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore"'observadas as disposiçóes regulamentares
pertinentes.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possÍvel ou inexistindo interesses ou do sócio remanescente, o valor de
seus haveres será apurado e líquido com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em oulros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio,

Cláusula Décima Quarta: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
náo estão impedidos de exercerem a administraçáo da sociedade, por lei especral,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
cnme falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas ou defesa
da concorrência, contra as Íelações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: O sócio que desejar transÍerir suas quotas deverá
notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de
pagamento, para que este exerçâ ou renuncie o direito de preferência, o que deverá
fazer dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notiÍicação, ou em maior
pÍazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o

reÍerência as quotas podeÍão ser livremente transferidas
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CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ: n" 05.200.79010001 -72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

Cláusula Décima Sexta: Fica Eleito o foro de Londrina, no estado do Paraná
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato,

E por assim terem justos e contratados, lavram, dalam e
assinam o presentê instrumento, em três vias de igual teor e
forma, obrigando-se Í'ielmente por si e por seus herdeiros á
cumpri-los em todos os seus termos.

LUIS ER N

Londrina - PR, 09 de maio de 201 1 ,

GUNDES DE TOLEDO LUIS FELIPE FAGUNDES DETOLEDO

JUNTA COU ERCLAL DO PARÂNA
acENctA REGIoNAL oE LoitDRtNA
cERnfrco o REG|STRo
SOB {UMERO: 201127
PtdÉolot Ín7?11+2

!ô:{l 2 0{ 8,t I52 I

EA: L6/05 / 11
7l'7 4 2
,DE1

SEBASTüO 
"OTTASECREIARIO GERAL
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construtora LFT Ltde
Rua Joaquim Teixeira Leite, n'248 - Jardim ltamaraty
cEP 86061-300
Londrrna - Paranâ
Fone: (43) 33564000
E-mail: lftobras@omail.com
CNPJ 05.200.790tOO01 -72

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART, 70, lNc. xxxilt DA cF

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'007/20í3.

- Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor Luis Fernando Fagundes de Toledo,

representante legalmente constituído da proponente Construtora L.F.T Ltda, inscrita no CNPJ sob

o n.o05.200.79010001-72, declara, sob as penas da Lei, que náo mantém em seu quadro pessoal

menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em servaços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos

Londrina, 30 de outubro de 20'13

CON(1RUI

r10A
A

L
epre n n Legal

s Fer ndo F de Toledo
Rg.7 036.I30-2/SSP/PR

& i^)-
ht'"rj,-4+s;"*

LFT
Ruo Jooquim Teixeiro Leite, 248 - Jotdirn llornoroty
CEP 8óOó I -3OO - Londrino - Poronó

Fone,/Fox: (43) 335ó-4OOO
E-moil : lftobros@gmoil.corn

consttuÍora
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA

Ârr 'l rist io

Empregados Juramcntados
ÀLrrL PrL,lz n,stâo

L,,L,ri.:l Drnc\,tr:
l-ocnilsor Don:;cr,: lhct

I*crl,,: Br,tr:,, \lo:,Li'

Àl,rrr.r 1{or'l ,

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDÃO
Ft.001/001

CeÉifico a pêdido verbal do pessoa interessada que, revendo
os livÍos do CaÉorio a meu cergo, deles não consta ter sido distribulda_ a
qualquer Vara desta Comarca, FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇAO
JUDICIAL e EXTRÂJUDICIAL alguma em que fosse obrigado(a):

CoNSTRLXTORÀ LFr rJÍDÀ, CNPJ 05. 200. 7 90 I Cj,OÍ.-? 2.

Busca refeÍente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas

CUSTAS: R$ 21 87
Le 16 741110 - TAb XVl, 141 VRC r 0 141 + 10%

O ref

L

'rÀ.'íÔ

DISTRIBUI OR

e 2013

oéverdadeedou

drina, 16 de Setembro

Ana PanlaTltstão

;f:t/z-í,ae-

Av Duqr e de Caxras,56! Jd Mez.r CEP850i5-902'Londrina P aÍana
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ffi
ESTAOO DO PARANÁ

SêcÍetaria de Estado da Administração e da PÍevidência - SEAp
Departamento de Administragão de Material - DEAM

sistema GMS - GESTÂO DE MATER|A|S E SERVTçOS GMS
fr

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

CertiÍicado de RegistÍo CadastÍal - Completo

CertiÍicadoN.' 617'1712013

Emitido em 251'1012013 Documento válido por 15 dias

Fornecedor 05.200.790/000í -72 - CONSTRUTORA L.F.T LTDA

Endereço Rua Joaquim Teixeira Leite,248 - CASA

CEP: 86061-300 Londrina-PR

Capital Social R$ 600.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat. Juridica

206-2

206.2

Documento

Certidão Negativa de Falência e Concordata

Fundo de Garantra do Tempo de Serviço - FGTS 20'1 3'1 0'1 '1 '1

316524314
5989

Emissão

26tO7t2013

11t1012013

Vencimento

26110t2013

09111t2013

Atividade(s) Econômica(s)

.1 CNAE Descrição da Atividade

4120-0100 Construção de ediÍicios

4299-5/01 Construção de instalaçÕes esportivas e recreativas

Linhas(s) de Fornecimento

Situação da Habilitação

Sem Pendência

Sem Pendêncra

Código

801

Vinculos de Sócios

Descrição

EdiÍlcaçoes

Empresas em que consta como
dirigenteSócio Consta como Fornecedor

Empresas em que consta como sócio

024 .753 .349-02-
LUIS FELIPE
FAGUNDES DE
TOLEDO

05.200.790/0001-72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORÂ L.F T
LTDA(Sócio-AdministÍador

I
r\
/t!^

024.641.00943-
Luis Femando
Fagundes de
Íoledo

05.200.790/0001-72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORA
LTDA(Socio-AdministÍadoí 1,.# l,l

qr

CELEPAR - lnÍormática do Paraná Página I dê 2Emitido em 2511012013
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rs
ESTADO OO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Administragão de Material - DEAM

sistema GMS - GESTÃO OE MATER|A|S E SERVTçOS

fi
GMS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral . Completo

61717 t2013 (ContinuaÉo)CeniÍicado N.'

Vinculos de Diri ntes

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas êm que consta como

dirigenle

024.ô41.00943-
Luis Femando
Fagundes de
Toledo

05.200.790/0001-72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001-72-coNSTRUTORA L.F T
LTDA(Sócio-AdministrâdoÍ

024 793 349-02-
LUIS FELIPE
FAGUNDES DE
TOLEDO

05.200.790/0001-72-coNSTRUTORA L.F.T
LTD

05.200.790/0001 -72-coNSTRUTORÂ L F T
LÍDA(Sócio-Administrador

- A veracidade das informaçÕes poderá ser veriÍlcada no endereço:

www.comprasparana.pr.gov. br opçáo: Cadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.
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[ffi MrNrsTÉRIo Do DrsrNVowrMrNTo, rNDúsTRlA r couÉnclo a(.úü-
DEPARTAMENTO NACIONAI- DE RTGISTRO DO COMERCIO

JUNTA coMtRcnl pg pARAI{Á :- '- -.,

W

cERTtoÃo stMPLtFtcADA páqina: 0oí/ ooí
CartilÍcamos quo as lnlormaçó€s abelxo constam dos docum6ntos eÍqulvados nesta Junta Comercial ê sãollg.nta!
nâ dâta dâ sua sxpsdlção.
Nome Empar6adal
CONSTRUTOR,A L.F.T. LTDA EPP

Naturozâ JuÍId|câ: SOCIEOADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de ldonüÍic.ção do Regi.tro do I

Empresas - NIRE (S6dsl 
i

Capitâl htêgrallzado: Rl
(sErscEàrTos lúll REAIS)

Datâ do Arqulvâmento do
Ato ConstltutlYo

, 26t07t2002
I

CNPJ Oata de lnlcio
do Ativld.de

01t08t20024'1 2 01E/7524 05.200.790/0001-72

Endgreço Compl€to (LogÍadouÍo, No ê Complêmonto, BalrÍo, Cidadr, UF, CEPI
RUA JOAOUIM ÍEIXEIRA ua JO. ITAMARATI LONDRINA t6.061-300

Atividâde{s) Econômlcâ(§)
439$1/oi AoMtNrsÍRÂÇÃo oE oBRÂs
,r120{/oo coNsTRUçÂo oe eorrlctoi
,r299-5/oí coNsÍRUçÃo DE tNsrALAçôEs EspoRTtvAs E REcREATTVÂS

8't3o-3/oo ATtvtoAoEs parsaclsncas

Capital: R$ 600.000,00
(sErscEr.rros MrL REÂls)

MlcÍoemplesa ou
Emprgts da Pequono Port!

{Lel nô 123/2006)

Prazo do Duração

Indêtarmlnado I

aclmlnlsüador xxxxxllxxx

Aldds4Cer
Térmlno do

M.nd.to

XXXIIIIXXX

600.000,00 Emprg3a da p€quono port!

Sócio!./Perticipação no CapitaUEspécle dê Sócio/Adminislràdor/TéÍmlno do Í'randato
Nome/cPF ou CNPJ e!4§h!r!9_E9lr!ltrl.l8$ E!E§!gj!§oc!c

LUIS FERNANDO FÂGUNDES OE TOLEDO 3OO.OOO,(X) SOCIO

02..6,1í.009{S
LUIS FELIPE FÂGUNOES OE TOLEDO 3OO.OOO,OO SOCIO

02a.793.349{2

Últlmo A,qulvamonto

oata: 03/07/20í3 tlúmero: 20í337350í0

Ato: ENQUA.DRAMENTO OE EiIPRESA DE PEOUENO PORTE

Evento (s):

Sltuação
REGISTRO AÍIVO

Stetua
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

LONDRINA - PR, 28 de oulubro de 20Í3
136246273

tflilililiiluffitüIffiililu
sEBAsrÀo Mor-rA

SÉCRETARIO GERAL

4-'1tt"'í
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Construtora LFT Ltda
Rua Joaquim Teixeira Leite, n' 248 - JaÍdim ltamaraty
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone. (43) 3356-4000
E-mail. lftobras@qmail.com
CNPJ: 05.200.79010001-72

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXSTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENTENTES TMpEDTTTVOS DA HABtL|TAÇÃO

A Comissão de Licitaçâo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 007/2013

O signatário da presente, em nome da proponente, Construtora LFT Ltda, CNPJ no

05.200.790/0001-72, declara, expressamente, que se sujelta às condições estabelecidas no
Edital Tomada de preços No 007/20í 3 em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada
pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condiçóes
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes,
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Artigo 32, § 2o, e Artigo 97 da Lei no. 8.666i93, e suas alterações e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

Londrina, 30 de Outubro de 2013

CONSlR
RA t.i] A

Rep entan L a
Luís Fernando Fagu des de Toledo

Rg. 7.036. 1 3o-2ISSP/PR

.9'l r-r' -"
ü

Ruo Jooquirn Teixeiro Leite, 248 - Jordirn ltomoroty
CEP aóOól -3OO - Londrino - Poronó

Fone/Fox: (43) 335ó-4OOO
E-moil : lftobros@gmoil.corn

LFT
construtora

E
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Apólice de Seguro Garantia

Pottencial Seguradora S.A

Número: 22-0775-0I-0066750 Proposta: 1)2.792

Tomador:

CNPJ:

Endereço

C idade:

CONSTRUTORALFTLTDA

05 200.790/000r-72

RUA JOAQUiM TEIXEIRA LEITE N" 248,JD. ITAN,IARAT

LONDRINA UF: PR

Segurado

CNPJ:

Endereço

Crdade:

NOVA SANTA BARBARA PREFE TURA IVlUNICIPAL

95 561 080/0001-ô0

R WALFREDO B l,lORAES SrN-CENTRO

NOVA SANTA BARBARA UF: PR

lnicio de Vigência: 30/10i 2013 Término de Vigência 2814112011

portância Segurada: R$ 1.ô00,00 (Um irilSerscêitos Rea s)

lModalidade: Garantia Licitante - SetoÍ Publico

0bjeto da Garantia: Destinado à garantia de participação na Tomada de Preços n" 007/2013 contrat:rcào

especializada para reforma e ampliaÇào do Cenko Municipal de Educação Infantil "Noêmia Bittencourt Carnúiro

Ce empresa

Pe a oresenr€ apó ice. a POTTENCIAL SEGURÁOORÁ S/Á garante. ao SEGURADO. as obrigaçôes Írrmadas pelo

TOMADoR aie o lrrnrle da lmporláncra Segurada e oe acordo com as condiçôes anexas que sâ0 paa,:s ,nlegrantes É

nsepará,/ers desta Apo ce. Plano de Seguro aprovado em conformrdade com a C rcu ar Susep 232i03 e Processc

^.Susep 
t5414 900499i2013-95. 0 registro deste plano na Susep nào mpLica por parte da Autarqu a. ncentivo ou

'lcomendaçào à sua comercializaÇào A situaçào cadastra do Corretor deste Seguro poderá ser corsultada no s te

pormeodo númerode seu regrstro na Susep nomecompeto CNPJ ou CPF

CoTTetoT: F NLÂNDlA CORRETORA DE SEGUROS LTDA No Susep: 10tô38935

Belo Horizonte, 281 1012013 16:20:00

rÂfl! susep qcv br

//-

t^"
,ryé
rle I inrõ Geo Neto

DÚelor

tais, bem como â Íeâlizâção dê transaÇÕes eletrônicas s

ck
rel

de 24l08r2001 que rnstrtur! à lnÍià+st.utúra de Chaves PublrcasOocúmento elÊrr0nrco assrnado drgrtalnrc.te conÍornre MP 2200 2

6:as,le,Ías' ICP B.asrl em v,gor consoante Ê C n 32de11i09/2001-4fl?"
Art.1 F ca rnstituida a lnfia- Estrutuía de Chaves Públicas

valrdade t!ridrca de documêntos em forma eletróni€ã. dâs

Brasilería ICP Bras,l. parã 9aíântir a âútenticidrde, rntegridadê e

aplicâçôês de suporte e clãs aplicaçôês que urili2êm cenifrcados

À auienhcidade do presê.tê documento. bêm como o a.quivo em íorma elêtrónica deve ser verificaja no ondereço

<www.poíêncialseeundoâ.com.br>. No site inÍoíme o t'E da Apólrce. 22-0775{1{066750 e o ContÍole lnlerno: 004257010.8E1014

Após sete dras útêis da emissáo. este documênto poderá também ser verificado no siiê dâ Susep :!4!4üfgfepJgyie sob o n'

de documento 03069201 3002200750066750000000.

rr".._ Â S.:,, _,1.rê S,A
m d . o-' dor.d 0800-200 080 ou''oor ã@oollenc,a§6o-Íáoôtâ co- D'

CNPJ,,699 53i,ó001.7á AvAlorsoPsna 4'OO r lt dadà' . CÍu2ero l€lo Ho,:onGlMG Ceo 30'30{09 Fon611 ?121 //88 ta^ 312'21

5c 5,.,, v. i;-
I{

@
e"nÀ o, o" ,,

ffirF
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'utora

Construtoro LFT Ltdo.
Ruo Jooquim Teixeiro Leite,24g - Jordim llomoroly
Fone: (43) 335ó-4OOO - Fox: (43) 335ó_O5OO
CEP 8ó0ól -300 - Londrino - poronó
E-moil: lftobros@gmoil.com

ENVELOPE "1" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.:TOMADA DE PREÇOS N'007/2013
CONSTRUTORA L.F.T LTDA EPP
RUA: JOAQUIM TEIXEIRA LEITE,248, JARDIM
ITAMARATY - LONDRINA/PR
CNPJ : 05.200.790 10001 -7 2

E RArrjtt 0t [cM STe ffi9464. 6
0E rrctTAÇOE§ E CONTRÂTG

No ', rl.,r^ROrôCOto
ARTA CONVITE

t ,.IMAOA OE PREÇoN
PREGAO PRESEN cr
coNçO

rME

JÀ

5 5',NA* JpC
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9A(T0S & 60NCÁLVES

INDICE

REFERENTE: TOMADA DE PREÇO N" 07/2013

ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS

'".229

SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇÃO CtVtL LTDA - ME

ELÁIOR çlO 0E PRoJEToS E ErECUçÀO DE OARÀS DÉ CONSTRUçÀO CML - I{CLUST\i€ SOE Â FORitÀ DE SUBEITIPRBTÀD^ - CONSTRUçIO E REfORll^ OE EDIFTCÀçóES -
rxstal,ÀÇÕEs Et-EIRrcás - c tçaD s-pR ç^s-RUAS-EIc

cNPJ 1 8.065.376/0001. 40

Paginas Documentos
01 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

02 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO CADASTRAL

03e04 DOCUMENTAÇÕES PESSOAIS RG E CPF

05 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART, 7", INC. XXXIII DA CF

06a08 CONTRATO SOCIAL

09 CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA TRIBUTOS FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

10 CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL

11 CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DO CONTRIBUINTE

12 cERTTDÃ0 NEGATTvA DE DÉBrros RELAT|v0s Ás coNTRrBUrÇóES pREVTDENCTÁRrAS

E ÁS DE TERCEIROS

13 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF

14 CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

15 e 16 CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURiDICA

17 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

18 ATESTADO DE VISITA

19 CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FISICA

20 RELAÇÀO DE DISPONIBILIDADE DE VE|CULO, IV1AQUINAS E EQUIPATúENTOS

21 ATESTADO DE EXECUÇAO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

34 DECL,CMÇÃO DE RESPONSABiLIÓADE TÉCNICA

35a37 CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

38e39 DECLARAÇAO e CERTIDAO

40 a47 TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

48 OTCIINNÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXSTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

49 GARANTIA MANUTE PROPOSTA

50 DECLARAÇAO

51 CAPACIDADE FINANCEIRA
ta DECLA&C ÇAO DE ENQUADRAMENTO DE [/E

DECLARAÇÃO DE IVICROEMPRESA OU EIVPRESA DE PEQUENO PORTE

54 ALVARA
ÃÂaiÂ CREA/PR

Ji'ittY.r'
v4

ILW
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Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso
cNpJ No 15.892.11ot0001-3i ESTADo oo peRRNÁ
Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (0/.3)3224-115't - Cep: 8631ffi00

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC N'. ()()2/20í3

TELEFONE PARA C0NTAT0: 43-3224'l 1 17

0IRETOR/SOCIO: André Pereira dos Sanlos e NoelGonçalves Ribeiro

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ELABoRAÇÃo DE PRoJETOS- E EXECUÇÃO DE OBRAS- DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE

suaeMpRÉtterRA, coNSTRUÇÀo E REFoRMA DE EDTFICAÇôES, CALÇADAS, PRAÇAS, RUAS, vtAS URBANAS, c0L0cAÇÃ0
DE PEDRAS IRREGULARES, PARALELEPIPEDO E COLOCAÇAO DE PAVER, SERVIÇOS DE PINTURA E[/ PAREDE,

TETo,ESQUAoRIAS E RoDAPE, SERVIÇo DE INSTALAÇÃo HIDRAULIcA E ENCANAI\,4ENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS QUE A EI\,1PRESA ACII\,,!A I\4ENCIONADA ESTA INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DA PREFEITUfuq MUNICIPAL

oE sANro ANToNto Do pARAÍso, pREvrsro No ARTTGo 34 DA LEr 8.666/93 E, E[,r coNSEoüÊNctA HABTLITADA A pARTtctpAR DE

LICITAÇÔES NA i/oDALIoADE ToI\,4ADA DE PREÇoS E CONVITES, OBSERVAOA A NECESSÁRIA OUALIFICAÇÃO ESPECIFICA DE CADA

EDITAL E O DISPOSTO NO § 3", ARÍIGO 22 OA REFERIDA LEI,

sANTo ANToNlo Do pARAíso, EM 0s DE JUNHo DE 2013

., COI/ISSÁO PER TE OE LICITAÇÃO

Ei/PRESA CAoASTRADA EM: 05/06/2013 DATA D0 VENCIMENTo: 05/06/2014

cNPJ N.. 18.065.376/000140

RAZAO SOCIAL: SANIOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - l\4E

ENDEREÇ0; Rua oswaldo Alcântara Ferreira cEP. 86.315-000

BAIRRo: CentÍo MUNIC Pl0: Santo Antonio do Paraíso ESTAOO: PARAN

CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 ATU IZADo EM: 15/05/2013

CORREIO ELETR NICO

OOCUMENTOS RENOV VEIS VALIDAOE

CRF - CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS . 20130523,1 1300208787382 21106t2013

CERTIOAO DE REGULARIDADE FEOERAL - 2543.CAgF.9558,AF33 19h1nU3

CERTIDAO DE REGULARIDADE ESTADUAL _ 1M48723-02 20t09t2013

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO INSS _ OOO452O 13- 14022376 12!11t2013

CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA _ 18,065,376/0001.4O 31t142013

cNDT - cERTTDÃ0 NEGATTvA DE DÉBtros TRABALHISTAS - 30336884/2013 18/1'1/2013

&
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.:>:){PReceita Íederal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Conlira os dados de ldentiíicaÇão da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇão cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo oE rNScRrÇÁo

18.065.3761000í.40

^íúATRtz
NOME EMPRESÂRIAL

SANTOS & GONCÂLVES CONSTRIJCAO CIVIL LTDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONSTRUTORA íO

côDrGo E DEScRTÇÁo DAAT vro^DE EcoNôMrcA pRrNcrpAL

.13.99-1-03 - Obras de elvenerie

coolco E oEscRtÇÃo DAs ATtvtDÂDES EcoNôMtcAs sEcUNDÁRlAs

41.2O-4-OO - Construção de edificios
,12.í3-8-00 - Obras de urbanização. ruas, praças e celçedes
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.22-3-01- Instalações hidráulicas, senitáries ê de gás
43.21-5-00. lnstalação e manutenção elétrica

cooIGo E oESCRIÇÃo DA NATUREzÀ JURioIcA

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAOA

LOGRADOURO

R OSWALOO ALCANTARA FERREIRA

36.315-000
AAIRRODISTRITO

CENTRO

CoMPROVANTE DE TNSCRTçAO E DE S|TUAçAO
CADASTRAL

NUM ERO COMPLEMENTO

SN QUAORA: 38; LOTE: 06;

OAÍADEAEERTURA

06/05/20í3

MUNrciPro

SANTO ANTONIO DO PARÂISO PR

oarA oa srruAÇÁo cADÂsrRAr

06/05/20't3
srruAÇÁo cAoASTRAL

ÁTIVA

MoTIVo DE SITUAÇÁo CADASÍRAL

SlÍUÂÇÁo ESPEcIAI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia'1711012013 às 10:í9:36 (data e hora de BrasÍlia).

Voltar

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 17l10/

DATA oA sITUAÇÁo ESPECIAL

Página.'ll1
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SÂNTOs & GONCALVES

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME inscrita no GNPJ sob o no

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Feneira s/n - Santo Antonio dô Paraíso -
Paraná - i one - 43-32241 1 1 7 - Emai I - Andre.dyllo.outlook.com

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART.70, tNC. XXXilt DA CF

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 0712013

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt
Carneiro"

O signatário da presente, o senhor Sr. ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, portador da RG no

13.í14.388-5 e do CPF n0 092.249.919-551 representante legalmente constituído da proponente SANTOS E

GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no 18.065.37ô/000140, declara, sob

as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos.

Santo Antonio do Paraíso, e de outubro de 201

AN NTOS,

RGno1 14.3 Ã é do cPF no 249.919-55

l-tg.oos.3?oíoou'1íl
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SANTOS & GONçALVES CONSTRUÇ
CNPJ í8.065.376/000í- 40

ELÀAORÁÇÃO OE PROJETOS E EXECUçÁO OE OBRÂS DE CONSIRUCJO ClvIL - INCLUSIVE SOB A FORMÁ OE SUBEUPREIÍÀDA-

CONSIRUÇÀO E FÊFORMA DE EDIFICAÇÔÊS . INSIÀLÀçóES ETEÍRICAS - CÂLÇÀOAS- PRÁÇAS - RIJÂS- ETC

O CIVIL LTDA - ME
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' coNTRATo soclAl . :.i : :
POR TRANSFORMAçÃO DE EIúPRESARIO .

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
CNPJ: 1 8.065.376/0001 -40

-ME

ANDIiE Pt_tRElRA DOS SANTOS. brasilcilo. solteilo. nascido em l|710911994,

enrp[esár'it:, pormdor da cedrrla de identidade RG n'. ] I l 14.188-5 SSP/l']R' inscrito no CPF

rf. 092.249.919-55. r.esirienre e dorniciliado na RLra .lrlse Francisco da Silva no. 268. centro,

Sânto Antonio do Palaíso. llsrado do Paraná, CEP 86 115-000, com registro nâ Jurrla

Conrelcial do Estado do Palaná sob o NIRÊ 41107427498 em 06 de maio de 2013, da

enrpresa indiviclual A. P. DOS SANTOS - CONSTRUCAO CIVIL - ME, inscrita no CNPJ

sob rr' l8.C)ô) i?6/0001-40. lazendo uso do que permile o § 3" do art. 968 da i-ei n"

10.406/2002. com a ledaçào altcrada pclo art. l0 da Lei C--onrplcrnentar no I28108, ora

rmnsfbrma scrr rcgistro de E\4PRESÁClO ern SOCIEDADE EMRRESÁRlA. urna \/ez que

adrnitiu a sócio NOEL GONÇALVES RIBEIRO. brasileiro, casado pelo regitne de

colnunhào parcial de bens, enrpresário, identidade n'. a.282.221-3 SSP/PR, CPF n'.
613.660.309-82. residente e domiciliado na Rua Pedro Lemes Conçalves no.25. centlo,
Santo Arrlonio drr Paraiso. Estado do Paraná, CEP 86.315-000, passando a constituir o tipo
jurídico SOCIIiDADE l-lMl1-ADA- a qual se regerá, doravante. pelo presente

CONTRAl-O SOCIAL e cláusLrlas segurnles, ao qual se obrígam mutuamente todos os

sócios.

PRIMEIRA - l-ica transÍbrmada a "Empresa individual" em sociedade Limitada, sob o

nome errpresnrial de SANToS & GoNçALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME,
corr srrb-r'trgação r:le todos os dileitos pertinentcs. A empresa terá sede e fbro na cidade dá
Sanlo Antor'rio do Palaiso. Estado do Palaná. a RLra Oswaldo Alcântara Ferreira, s/n qLradra

i8 lote 06. cenrro. CEP 86.3 l5-000.

StlGUNl)7\ - O objeto da sociedade será: Elaboração de pro.ietos e execução de obras de
construÇào crvrl. inclirsive- sob a folma de sLrbenrplc'ituda. coustÍução e relbrma de

edilicações. calçadas, praÇas. ruas- vias urbarrrs, oolocaçào de pedras ilregLrlalcs,
parâlelepípedo e colocaçâo de paver, serviço de pintula em parede, teto, esrlLradrias e

rodape. serviço de instalação hidráulica e encAr'tAntel'rto e serviço de instalação e

manulenção eletrica.

TERCEIIIA - O capital social qrre era de R$ 100.000.00 (cem rnil reais). corn a

translblnraçiro e ingresso do novo sócio NOEL CONÇAl-VES RIBEIRO passara para IIS
101.000,00 (oento e um rnil reais), divididos em 101,000 (cenro e um rril) quoras no valor
nominal de lt$ 1.00 (Lrnr real). cadn tura. subscrito e integralizado. distlibuindo-se da
seuuinte lolml;

Sócio - ANI)l{E PEREIItA DOS SAN'IOS. con, parlicipaçâo de 100.000 (cento mil)
rtL,otâs no valor de I{5, 1.00 (r.rnr real) integraliT-a(ír) neslc Ato o valor de ltS 100.000.00
(cenlo mil l.câis) ern moe(la correrrte nacional.
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CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAçAO OE EMPRESÁRIO .

SANTOS E GONçALVES CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 1 8.065.376/000í -40

Sócio - NOEL CONÇALVES RIBEIRO, com participâção de 1.000 (um mi1) quoras no
valor de R$ 1.00 (um real) cada Luna. iD(egralizado nesre aro o valor de RS 1.000.00 (um
mil reais), enr rnocda corrente nacional.

QUARTA - A responsabilidade de cada sócio e restlita ao valor de suas quotas. mas todos
lespondenr solidariamenre pela inregralizaçào do capiral social, conlorme alt. 1.052

cct2002.

QUINTA - A adrrinisrlação da sociedade será exercida pelo sócio ANDRE PEREIRA DOS
SANTOS. a qLral compete plivativa c ind ividualmente, o uso dô nome empresarial, com
poderes e atlibriçôcs de adnrirrrstrador-. representação ativa e passiva. judicial e

extraiudiciâlnrcnle. em.juizo ou lbla dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no

ob.jeto social. sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação
social ern negócios esrÍanhos aos fins sociais. benr como orrerar bens irnóveis da sociedade,
assumir obligações sejarn em favor de qualque[ dos quotistas ou de terceiros, sem

aurorização do outro sócio. F-ica, entrctanto dispensado da prestação de caução.

SEXTA - Pelos serviços que presrar à sociedade perceberá o sócio Andre Pereira dos

Santos, a titulo de "Pró-Laborc", a quantia mensal fixada em comum, até os limites de

deduçào tiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual seÍá levada a conta de

despesas gelais.

SETIMA -O início das atividades será 06 de rnaio dc 2013

OII-AVA - O prazo de duraçâo da sociedade será por lernpo indelerminado

NONA - As quotas sâo indivisíveis e nâo poder'ão ser cedidas ou transferidas r1o todo ou

em parte a tcrceiros, sem explesso consentimerlto do outro sócio, a quem fica assegurado,
enr igtraldade de condições e preço. direito de pleferência para a sua aqLrisição,
fo|nralizando. sc lealiz-ada a cessão delas. a allerâçào corrt|atLral perlinente.

DECIi\4A - A empresa poderá a qualquer tempo. abrir ou lechar filiais, em qualquer parte
do país. se assim, em conjunto, decidirenr os sócios em conjunto, mediante altelação
contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIN4EIRA - O exercício social coincidir'á conr o ano civil. Ao térrlino de cada

exelcício, o adnriuistlador presrará contâs.justificadas de sua adminislraÇão, pÍocedendo á

elabolação das denronstrações iinanceilas, cabendo aos sócios, na ploporção de suas
quotas. os luc|os our peldas apLrrados.

DE(lll\4A SI-lCUr.\DA - Ern caso de mo e de unr dos sócios. a sociedade nào será
dissolvida c oorrtiruará 5ç:ndo geIida Pclo sócio rr't't'tllncsccnle ou pelos herdei[os. Nâo
serrdo possível ou ine-ristindo interesse tlestes oLr do sócio renraDescente, os valotes de seus
haveres ser'âo apLrrados e liquidados conr base rra situação patrimorrial da ern
nresnro procedimento ser'á adorado enr qualqrrer dos câsos enr que a sociedad

resa. O
lesolva

M
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CONTRATO SOCIAL
poR TRANSFonruaçÃo oe erupResÁRro

sANTos & GoNÇALvEs coNsrRUÇÃo ctvlt-:LíOq Jíú8..
CNPJ: í8.065:376t0001-40. : i i i . ;' :.'

DECIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluÍdo, quando a maioria dos sócios,
represenrativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem
justa causa segundo artigo 1.085 do CCl2002.

DECIMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não estar incursos
em quaisquer crimes previstos em lei oLr restrições legais, que possam impedi-los de
exercer atividade empresarial conforme artigo I.0l l, l" do CC/2002.

DECIMA QUINTA- As partes elegem o foro da comarca de Cornélio Procópio, Estado do
Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem
como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
sendo que o adrrinistrador renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarern justos e contratados, assinam o presente instrumento panicular em três vias
de igual teor e lorma,

Santo Antonio do Paraíso, l5 de maio de 2013

EP SANTOS

,JUNTA COlt,ERCIAL DO PARÂNA $
L, ÂGENCIA REGIONAL DE CORNELIÔ
- cERÍrFrco o REctSTRoEM 27/05/2

SOB NUMERO: 4 120'l 61 5326
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SE8ÂSTTÂO MOTTA
SECRETARIO GERÂI
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procu ra doria-Ge ra I da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: I 8.065.376/000140

Ressalvado o direito de a F azenda Nacional cobrar e inscÍe\er quaisquer dílidas de responsabilidade do
sujeito passilo acima identiíicado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que náo constam
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Atila da União junto à ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas íiliais, reíere.se exclusivamente à
situaÇâo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
prelidenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Atila do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especiÍica.

A aceitação desta certidão está condicionada à leriÍicaÇão de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov. br> ou < http://www. pgÍn.íazenda.gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFr'üRFB n9 3, de 0210512007
E miti
VáIid

23 OZ1Ol2013 <hora e data de Brasília>
até3110312O11.

códi de contro eda ão: 9669.EE89.D71 3.55EE

Certidáo emitida gratuitamente.

AtenÇáo: qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 1103836947

Certidão íoÍnecida para o CNPJ/MF: 18.065.376/0001-40

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\€r e cobrar débitos ainda náo registrados ou
que \enham a ser apurados, certiíicamos que, \êriíicando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Fina Iidade: Licitação

A aüenticidade desta Certidão deverá ser coníirmada via Internet
www.Íaze nda. pr.qov. br

Esta Certidão tem validade atp qez20í4 - rnecimento Gratuito

rá,
Eíado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
CooídenaÉo da Receita do Eslado

Certidáo N" í1038369{7

Emitrda Eletronrcamente via lnteínet
17110120'13 - 10127i09

Dados tíansrnitidos de Íorma seguía
Tecnologia CELEPAR
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAíSO
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZACÃO
Av. Dep. Nilson Ribas,886 - Centro CEP] 863'1 00

CNPJ: 75.832. 1 7010001 -3 í Fone/Fax (0)«431 3224-1 1 5 1

4L
240

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS DO CONTRIBUINTE
No 97/2013

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer
créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NAO EXISTIR
débitos, taxas, multas e demais úibutos municipais até a presente data, pelo que, na
forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presenta CERTIDÃO
NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Santo Antonio do Paraíso - PR, 21 de outubro de 2013

í,1
h

L

4r,u"*
'' -*enato Dias da Rosa

Responsável pelo setor de tributaçâo /4
&

Finalidade

PARA OS DEVIDOS FINS

Validadê

19t1212013

Contribuinte

1409 - SANTOS & GONçALVES CONSTRUçÃO CrVrL LTDA-ME

Nome fantasia

CONSTRUTORA 1O

Endereço

RUA OSVALOO ALCANTARA FERREIRA, O

Bairro

VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA

cpgcrupl\
ta.oes.gzsroôf.{o/

lnscr. Municipal

285í 7106

Cidadê

SANTO ANTONIO DO PARÂISO. PR 86315-OOO

Ramo de Atividade

CONSTRUçÃO DE EDIFíCIOS, OBRÂS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAçAS E CALÇADAS,
SERVIçOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERÂ1, INSTALAçÔES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E
nE êÀc tltcr^t Àêaô E ltÂNt tTFNaÂô Et ETP|ôÀ





acrtidao NeÊariva dc Debiro
J))

http://www01 0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BN
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MtNTSTÉRro DA FAZENDA
Secretaria da Beceita Federal do Brasil

cERTTDÃo NEGATTva
DE DÉBrros RELATIvos Às courRrBUrÇôes pnevrDEr.rclÁRres E

Às DE TERcErRos

ffi
Na 00045201 3-'1 4022376
Nome: A, P, OOS SANTOS - CONSTHUCAO CIVIL , N/E

CNPJ: 1 8.065.376/0001 -40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
díüdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que
üerem a ser apuradas, é certiÍicado que náo constam pendêrcias em seu
nome relativas a cortribuiçóes administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçoes em oíüda Ativa da Uniáo (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, reÍere-se exclusivamênte às contÍibuiçóes preúderciárias e às
contribuiçÕes deüdas, por lêi, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrarEendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscriçÕes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Coniunta PGFI'VRFB.

Esta certidão é valida para as Íinalidades preüstas no art. 47 da Lei nq

8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de constíuçáo ciül no Registro de lmóveisl
- reduçáo de capital social, transÍerência de cortrole de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transÍormação de entidade ou de
sociedade sociedade empresáÍia simples;
- baixa de íirma irdiüdual ou de empresário, conforme deíinido pelo art.931
da Lei na 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ciü|, extirçáo de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual Íoi
emitida e à veÍificaçáo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http://www.receita.Íazenda. govbD.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFrVRFB na 01, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida
VáI é 12/111m13

Cerrfso-eoilidagratuitamente

Aterçáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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C/|.IXA
CAIXA ECONCM]CA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 18065376/0001-40, 180 6 53 7610001-40
Razão Socia|: SANTOS E GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME

Nome Fa ntasia:c o NSTRUToRA 1o

Endereco: RUA OSWALDO ALCANTARA FERREIRA 5N QD 38 LT 06 /' ceurno / sANTo ANToNIo Do pARAIso / pR / 86315-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe coníere o
Att.7, da Lei 8.036, de 11 de nnio de 1990, certifica que, nesta
data, a errpresa acirna identlficada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo 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: 2L/ LO/ 2Ol3 â tgl |U2OL3

Certificação Número: 201 11 3523335222346

Infornração obtida em zLILO/ZOL3, às 13:52:33

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

la : bn1 vé

&
httpsr^M/vw.sifg e.câr)ê.9 ovúitínpÍesa/CríCrÍF9 eC F SlrÍpÍinirPapel.asp?y'ARPessoâMatriz=205258428VARPessoa=20525842&VARUÊPR&VARlnsc. 111
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CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HTSTÀS

Nome: SANTOS & GONCÀIVES CONSTRUCAO CML LTDA
FILIAIS )

GNPJ: 18 .065.376 /OOOL-40

ME (MÀTRIZ E

2 013
às 73 :32 :2 9
180 (cento e oi-t.enta) dias, contados da data

Certidão n': 35
Expedição: 09/20

04/03/20LVal idade
de sua e di

Cert.ifica-se que SÀ.ITIOS & GONCÀLVES CONSTRUCÀO CIVIL LTDÀ - ME (MÀTRIZ E

FrLrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 18 . O 6 5 . 3 7 6 / 0 0 01 - 4 0 , NÃO CONSTÀ

do Banco Nacional- de Devedores Trabalhi-stas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Àdministrativa n" L470/2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
fribunais do Trabalho e esEão atualizados até 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesEa a empresa em relação
a Eodos os seus estabefecimentos, agêncj-as ou filiais.
À aceitaÇão desLa cerLidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

CerEidão emit.ida gratuitamente.

INFOR!4ÀçÀO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacionaf dê Devedores Trabalhi,stas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naEurais e jurídícas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatórÍa transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhístas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários. a honorár1os, a cus tas, a
emolumenEos ou a recolhi-mentos determinados em 1ei,' ou decorrenEes
de execução de acordos firmados peranEe o MinisE.ério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

i ,Lr':'
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGROÍ{OMIA OO PA RÁ NÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agrononia do Paraná-CREA-P& certifica para

a empresa abaixo, que a rrEsÍna encontra-se regularnEnte registrada neste Conselho
Regional, nos terrncs 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) tecnico(s).

CeÉidão no: 8a144/2013 Validade: 3L/03/20L4

Razão Social: SANTOS & GONÇALVES COruSrnUçÃO CIVIL LTDA
CNPJ:18065376000140
Num. Registro: 55063 Registrada desde: 3l/OSl2OL3
Capital Social: R$ 101.000,00
Endereço: RUA OSWALDO ALCANTARA FERREIRA, S/N QUADRA 38 LOTE 06
Município/ Esta do: SANTO ANTONIO DO
PARAISo-PR cEP:86315000

Objetivo Social:
CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOCIAL - Elaboração de projetos e execução de
obras de construção civil, inclusive sob a forrre de suenpreitada, construção e reforrna
de edificações, calçadas, pGtças, ruas, vias urbanas, colocação de pedras irregulares,
paralelepipedo e colocação de paver, serviço de pintura em parede, teto, esquadrias e

rodapé, serviço de instalação hidéulica e encanarrEnto e serviço de instalação e

rnanutenção elet ric a.
Restrição de Atividade : Atividades da eÍpresa restritas às atribuições de seu
responsável t éc nic o.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercícro de 2013, corm seu(s)
responsável(e is) téc nic o(s).

Res po nsáv e l( e is ) Técnico(s):
1 - CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira: SP-101873/D Data de Expediçáoi 77/1211982
Desde: 31/05/2013 Carga Honíria: 4: H/D
Visto No: 5393 Data do Visto: 13/04/1983
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 EXCETO AEROPORT do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ART 7 EXC PORTO RIO CANAL do CONFEA

üÀ

-.t

9ePa ra fins de: Licitações

Certificanros que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste
docurrEnto, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirnrada na página do CREA- PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n,o 2oL3/296L80, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sema participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) téc nico (s).

I

&crea\Âeb.creâ- pí.cÍg . t,^lêbc tealel.ta'fllÍ-aies€' d.aspfsESSAO= Ks 8baH F KúRO&C OD REGT O= 61g231&N U M R EG=55063&TIPO= 7 112
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Erritida via Intemet em O9|O9/2O73 L2i49i47

Dispeôsa-se à àssinaturà neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002.
A falsifrcação deste documento constitui-se em cnme previsto no Código Penôl Brôsileiro, sujeitando o
autor à respectivô aÉo penal.

cÍea,.€b.cre+ pr.og. br^ÀebcredeltralelíranÉ-J úd.aspfSESSAO= KsSbaH F KúROEC OD R EGTO= 619231 &N U lú R EG=550ô3&TIPO= 7
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5A\Í05 & 6ONCALVE5

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o n0

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - ione - 43-32241 1 1 7 - Email - Andre.dyllo.outlook.com

DECLARAçÃO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preços n' 0712013

O signatário da presente, o senhor SANToS E GoNÇALVES CoNSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME

inscrita no CNPJ sob o no 18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcântara Feneira s/n por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, portador da RG no

13.1,l4.388-5 e do CPF n0 092.249,9'19-55, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao

lote único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreço.

Santo Antonio do Paraiso, em 30 de outubro de 2013

NTOS,

RG no'13 49.919-55

fTo.ueugoooí. tõ'f
t-tt.ots.ndoofi'4íl

, i.,t:\r r. t0!1111'J?;
üit0ll corcrlylt

cortrilclo gtil[ !?!1.rE
le. otrdaa lhiltm hírkt. t2rt
lluro Si.oalr f rítlrt lr Alvotrr

d1,
Ll)

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO CrVrL LTDA - ME
cNPJ 18.065.376/000í- 40

ELÁBORÁÇÃO OE PROJETOS E ÉXECUÇÁO DE OSRÁS OE CONSIRUÇÃO ClvIL- INCLUSÍVE SOS A FORiIÀ OÉ SUSEI'PREIIÀDÀ.

coNsTRUÇÃo E REFoRnÁ oE EorFrcÁçôEs - rNsrÁLÀçÕEs ELEÍRrcas - caLÇaoas- pRÀças - RuÀs - Erc.

14 388 eto CPF no

I s.r.rrr§§ttilliltlc. rrrmr
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PREFEITURA MUNICIPAL
"_247

l3NOVA SANTA BARBARA
Estado do PaÍaná

ATESTADO DE VISITA

Ref: Edital Tomada de Preços N' 007/20í 3 - PMNSB

Objeto: Contrataçâo dê empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnfantil "Noemia BittencouÉ Carneiro".

Declaramos que o Engenheiro Celso Frederico da Silva, CREA-PR no

101873/D, da proponente SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME,
CNPJ n' í 8.065.376/0001-40, devidamente credenciado, visitou o local da execução da
Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2013

.;-)
lvan Satihi gam

Engenheiro Civil do Município
CREA PR 104407tO

so Frederico da Silva
CREA-PR no 101873iD

,/f

N&?

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 32668100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov br - wrvrv.nsb.or.qov.br

I
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CONSELHO R.EGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOI.IIA DO PA RA NÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronorria do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo, encontra-se regulanrente reglstrado(a) neste Conselho Regional,
nos tennos da Lei Federal no 5.L94/66, possibilitando- o(a ) a exercer sua profissão no
Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 88145/2013 Validade: 3L/O3l2Ot4

NonE: CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira - CREA-SP No :SP-101873/D
Registro Nacional : 2601803657
Registrâdo(a) desde | 17/12/1982
Da ta Vcto Registro.
Fillação : SATURNINO DA SILVA

I4ARIA INEZ ABDO DA SILVA
Data de Nascimento | 22/o1/1957
Carteirô de Identidade I fí-778899
Nâturâlrdade: 14 U ZAf4 BI NHO/M G

Visto No : 005393

Dt, Expedição Visto : 13/04/1983

CPF : 34602640630

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

FAC DE ENG DA UNIVEPSIDADE DE ALFENAS
Diplomação : 01/08/1981

Situação: Reg ula r

At ribu iç ões prof issiona is:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 EXCETO AEROPORT de 29/06/1973 do CONFEA

DA RESOLUCAO 218 - ART 7 EXC PORTO RIO CANAL de 29/0617973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013.

Para f ins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirrreda na página do CREA- P

( htt p : //www. c rea- pr. org. br), at ravés do protoc olo n,o 20 73 / 29617 5.

P

.áá:

Emitida via Internet em 09/09/2013 L2:54:45 iX\lZ

WDispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002
A falsificação deste documento constitui-se em crirne previsto no Código Penal Braslleiro, sujeitàndo o

creauêb.cíeá-pr.org.k /cqlsLl tas/c€rtidaoasp?SESSAO= ssC ertEmpÍesa&C OD REGTO= 68285&N U M PROT= &AN OPROT=&COD F U N C=99999e&D E. . 1t2
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SANTOS & GONCÀLVES

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/000140, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - fone - 43-322411 17 - Emai I - Andre,dyl lo.outlook.com

RELAÇÃO DE DTSPONTBTL|DADE DE VETCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

REF. EDTTAL TOMADA DE PREÇO N. 07/2013-PMNSB

MUNICíPIO: NOVA SANTA BARBARA

OBRA: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro
Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt Carneiro"
PROPONENTE: SANTOS E GONÇALVES C0NSTRUÇÕES CrVtL LTDA.-[/E

LOTE EQUIPAMENTO MARCA/MODELO FORMA
AAUTSTÇÃO

ANO Quant. Estado de
manutenção

01 Bitorneira MAOTRON _ M-
400 proÍissional

motor 2 CV

Própria 2013 01 Bom estado

Santo Antonio do Paraíso, em 30 de ou

NTOS,

RG no 249.919-55

O FREDERICO DA SILVA

sP-101873/D

t \,^2
t'/ fTg.ms,g76/oooí.4õJ

t

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçAO CIVIL LTDA - ME
cNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÀO DE PROJETOS E EIECUÇÃO DE OSRAS DE COÁISIRUçÀO CIVIL -II./CLUSIVE SOB A FORIIÁ OE SUBEITPREIÍADA-

COÍ{SÍRUçÃO E REFOR À DÉ EOIFICAçÕES - INSTAr'AÇOES ELETRICAS - CÂLçJDÂ S - PRÁÇAS - RUAS - EÍC.

-5edoCPFno0

,4'é+'

uII0t t 3otolryEr
c_o$truçl0 cm[ rrur.m
rrr otü.tac Alc$bn frmfr, ílltlllno Ylür_nlr tamrl,r ô Ohrlí|

I _s.m, r#$ tIÍltL e.",r1

r





AEROSOLDA
ELETROMECÁNICA LTDA.
cl\tPJ 06. l 33.659/000 l -00 ICMS 90.300 .37 t -5 I
Soldos Especiais pqrd Aetonqees, Orlodorúklqs, Mecônica, Metalur9iq,
Totneoria e Monlagem Indutrial

:lso

rõo.Bl.ose/ulor.oo I

ATESTADO DE CAPACIDADE TECMCA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empÍesa SANTOS E GONCALVES
CONSTRUCAO CML LTDA - ME CNPJ sob n' 18.065.3761000140, com sede A
estabelecida na rua Oswaldo Alcântara Feneira N"1295, Cidade de Santo Antônio do Paraiso,
Estado do Paranâ E NOSSO FORNECEDOR DESDE 03 de Junho de 2013, OBJETO
REFOMÂ E AMPRIACAO DE BARRACAO E INSTALACAO ELETRICA, na
AEROSOLDA ELETROMECANICA LTDA, pelo que declammos estar apto a cumprir todo e
qualquer serviços proposto, na.la constando em seu desabono até a presente data.

por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Comélio Procópio 03 de setembro de 2013

lER0§0t 0A trErR0lEclilcA
IIOA

ll Ír lt todoí1. Itllotrlroto
I Ct, ta 300 000

l_,cornól to irocOpio --p. rrnl

í4VALDECYJOSE DOS SANTOS
RG3.78s.m9{

cPF 54ó.82E.fiD-49
REPR"ESENTANTf, LEGAL ,'í &I

l)
ü/.

BR 369 KM 84 - Rodovia Mello Peixoto - Fone F'ax (0*') 3524 - 4044
CEP: 8ó300 - 000 E-mail : aerosolúl @fiotmail.com - Comélio Procópio - Paraflá

BEM EsrÁ sERvo BoM E mL soBRE o Fouco FosrE FIEL soBRE o Murro rE col-mARrl, ENTRA No c,ozo DE TEU
Mi.75:21
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CONSELHO REGIONAL OE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Do PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional. conforme o Artlgo 47o da Resolução no LO25/2009,
do CONFEA.

CertiÍica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496177, a ARÍ
define para os efeitos lêgais os responsáveis tá:f,lcos pelo empreendimênto de
engenha ria e agro,lomia,

Certifica que, cabe ao(a) profisslonal a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) servlço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste órgão apenas a verificação da(s) ativldade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194166,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomla.

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 altêração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1O25/2OO9 do
CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Profissional :SP-101873/D
Acervo Técnico No. : 662012013

RNP No:2601803657
Protocolo No. : 2013lOO269285

l,f

0
u

http://creaweb.crea-pr.org.brlwebcrea.iconsultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=662... 201812013

v
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CONSELHO REGIONAL DE EI{GENHARIA E AGRONOHIÂ

oo PARÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Profissional :SP-1O1873/D
Acervo Técnico No. :662Ol2(,13

RNP No,:260180365 7
Protocolo No. :2013lOO2692as

ÀRT N'. .

ART Correspons. . .

Empresa Executora
Contratante(9)...
?iPô de Contrato.
ÀEividade Técnica

:3327596-0 0........ Registlada:22/LO/2004...,.
.... ÀRT Vinculada:

: NÀSSER REZEME DÀ SILVÀ.
: PRESTÀÇÃO DE SERVIÇOS,
: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRÀ OU SERVIÇO TÉCNICO.

:RUÀ FLORIÃ]iIO LÀNDGRÀF, L. 283 Q. 05.............
: SÀlfIO À]ÍIONIO DO PÀRÀISO/PR.
122/02/2004. Data de Conclusâo.: 13 / 02 / 2006
: DECLÀRÀÇÃO PROFISSIONÀ.L.

Área de compeEência. :EDrFIcÀÇõEs - coNsrRuÇÃo crvrl.....,.
Tipo de obra/Serviço: HÀBrTÀÇÃO uNfFÀI'rr],rÀR ÀcIMÀ DE 1oO M2

serviÇo cont rarado. . : PRo.rETo ÀRqurrerôNrco.
PROJETO ESTRUTURAI
pnoJero nroúulrco. . . ..
PRoJETo ELÉTRrco. . . .. ..
pRoJETo ruBULÀÇõEs rELEFôNrcÀs. . . . . . .

ExEcuÇÃo.
Di.mensão. . .. tf25,75 ui2.. . . .... , . Área Existente:. .

Átea ÀJnpliada. Área de Reforma: . .

LocaL da Obra. .. . . ,

Município/ Estado. , .

DaEa de rnÍcio.....
Docto de Concluaão,
Descr. Comp1. Serv.
Observação .

4
! ô:,

-lv'

ü

http:i/creaweb.crea-pr.org.br/webcrea./consultas/imprimir-acervo.asp?NUMCERT:662... 201812013
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#
CONSELHO REGTONAL DE ENGENHARIA E AGRONOI,IIÂ

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVÂ
Carteira Profi sslonal :SP-101873/D
Acervo Íécnico No. : 662012013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 20l3lOO2692a5

33216'to-o 0........ RegiEtrada:18/17/2004.... -

.,. ÀRT vinculada : . . . . . . . . . . . .

- - RUÀ LABIB CI{ÀEK, L. 144 0. 78 - 96tti2
FÀTIMÀ,/PR.
PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos.
pRoJETo E execuçÃo DE oBRÀ ou sERvrÇo rÉcNrco.
EDIFTCÀÇÕES - coNsrRuÇÃo crvrl...

ripo de obra/serviÇo: cÀÍJPÃo / BÀxxÀcÀo ÀBERTo

ÀRT N'..
ÀRf Correspong.....
Empresa Executora. .

Contratante(s).....

Tipo de conErato. . .

Àtividade Técnica. -

Área de Competência

Serviço ContraEado.

DiÍhênsão.
Área Àmpliada......
Local dÀ obra. .. . . .

PRoJETo ÀReurrETôNrco. .

PROJETO ESTRUTIJRÀL
PRoJETo HrDRÁrrlrco... . .

PRoJETo ELÉTRrco... .. . .

pRoJETo DE PREVENÇÃo coNrRÀ rNcÊNDros
pRoJETo rrrBur,ÀÇôEs rELEFôNrcÀs . . . . . . .

ExEcuÇÃo.
96,00 M2. .. Á;êa Existênte;..

... Área de RefoEna: .

RUÀ IÀ3IB CHÀEK, L. 144 Q. 78. . . . . . . .

NOVÀ

MunicÍpio/EsEado. . . . :NOvÀ FÀTIHÀ/PR.
Data de Início. .. - -. tl6/1]./2oo4..... -.. . DaEa de conclusão: 13/0212006
Docto de Conclusão. . : DEcl,ÀRÀÇÃo PRoFISSIONÀL.
Descr Compl Serv. . :...
observaÇão

i/

/,1 4-,t7
t1

bL.

M

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir-acervo.asp?NUMCERT=662... 20/8l2O13
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA C AGRONO].ItA

Do PAMNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVÂ
Carteira Profi sslonal:SP-101873/D
Acervo Técnico No. : 662Ol2013

RNP No.:26018O3657
Protocolo No. : 2013lO02692as

ÀRT N". .

ÀRT Corrêspons . . . . . .

Emprêga Executora...
Contratante(s) ..... -

Tipo de ConEraEo,...
Àti.vidadê Técnica. . .

Área de competência.
Tipo de obra/serviÇo
Selviço Contratado..

Di,mensão .

Álea Ànpliada. ,. ,. . ,

Local da Obra. .. , . . .

MunicÍpio/EsEado. . . .

Data de InÍcio......
DocEo de Conclusão. .

Descr. compl . Serv. .

ObservaÇão

3321898-O 0........ RegisErada:04/O2/2O05.
.. _ ÀRT Vi.nculada: ,... ,

" )"
EDIVÀIDO CÀSÀSOIÀ E MÀRCIÀ L. DEGUSHI CàSÀSOLÀ.. .. . . .

PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos.
pRoJETo E ExEcuçÃo DE oBRA ou sERVrÇo rÉcNrco
EDrFrcÀÇõEs - coNsrRuÇÃo crvrl.. .

coMERcIÀT,/REs IDENCIÀI ÀcIMÀ DE 1OO M2.
PRoJETo ÀRourrETôNrco. .

PROJETO ESTRIITURÀL
PRoJETo HrDRÁuLrco. . . ..
PRoüETo Er,ÉrRrco. . . . .. .

pRo.rETo DE pREvENçÃo coutne rwcÊrspros. . . . . ..
PRoJETo ruBULÀçõgs relpF'ônrcÀs
251,81 trt2. Área Exis!.ente: . . . . . .

... Área de Reforma:
ÀV 14 DE DEZEMBRO X GOV MUNI{OZ DÀ ROCIIÀ, CENTRO L.
342 0. r0s.
NOVÀ FÀTIMÀ/PR.
04/02/2oo5. Dara de conclusáót73/o2/2006. . . . .

DEcLÀRÀÇÃo PRoFrssroNÀL.
ÁreÀ sxrsrmlrB= 656,81?5 M2 ÀMpl,rÀÇÃo= :-22,s625 vi2
REFORI,,IÀ= 129,25 M2 TOTÀI,= 908,63 M2 PÀRÀ EFEITO
DE TÀxÀs For coNsrDBRÀDo 5ot DÀ Álel eM nBFoRv,À
vÀroR MÁxrMo PoR FÀrxÀ,

4/

I
t,

w

irlt
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#
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR,TA E AGR,ONoTt.ItA

oo pluruÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Proflsslonal :SP-101873/D
Acervo Técnlco No. : 662Ol2013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013/OO269285

ÀRT N". .

ÀRT Correspons . . . . . .

ElÍnpresa ExecuEora. . .

ConEratante(A) ......
Tipo de ConEraEo. . . .

ÀEi.vidade Técnica...
Área de competência.
Tipo dê obra /Serviço
servi.Ço conEratado. .

Dimensão.
Área Àmp1i-ada.......
Local da Obra..... ..
MunicÍpio/EsEado....
DaEa de Ínício.,....
Docto dê Conclusão..
Descr. Compl. Ser\/..
ObservaÇão. . .

:3327899-0 0........ Registrada:15/02/2005-....,..
.... ÀRT Virrculada:

: EDSON DE CÀSTRO..
: PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS.
: PRO.fETO E EXECUÇÃO DE OBRÀ OU SERVIÇO TÉCNICO....
:EDÍFICÀçõES - CONSTRUÇÃO CIVIL.. .

: HABrTÀÇÃO UNrFÀMrLrÀR arÉ rOO r.rZ.
:PROJETO enQUrrSTôNrCO.
E)GCUÇÃo.

:7O,oo M2. .. ÁÍea ExistenEe:.....
.... Área de Reforma:

: RUÀ \rER ÀNGELO MÀRCOLINI, . ,. . . .

: NOvÀ FATIMÀ/PR
t15/02/2oo5. Data de conclusáo | 1'3 / 02 / 2006 .

: DECI,ÀRÀÇÃO PROFISSIONÀI.

í.4q

w
N

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir-acervo.asp?NUMCERT=662. . 20t8/20t3
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#
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO}IIA

Do PÂRÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Profisslonal : SP- 101873/D
Acervo Técnico No. :662Ol2(,13

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013lOO2692E5

ÀRT N" 13327924-0 0. . .

ÀRT Correspons
Empresa Executora... :.........
Contratante (s) . .....:SÀLVADOR BUENO

Tipo de Contrato....
Àcividade Técnica. . -

Área de competência.
Tipo de Obra/serviço
ServiÇo concratado. .

Dimensão,
Área Amp1j.ada,...
l,ocal da Obra. . . .
Munic ípio/EsEado .

.. , RegisErada:0a/03/2oo5. .. -

... ART Vinculada:... -.......

PRrsrÀÇÃo DE sERvrÇos. . ....
pno;eró e siscúÇÃó'ns o"*;ú';;*ri;á ;;.i;à
EDrFrcÀÇõEs - coNsrRuçÃo crvrL.. .

HÀBrrÀÇÃo uNrFÀMrLrÀR ÀcrMÀ DE 1oo M2........
PRoJETo ARourrEtôr,lrco. .

PROJETO ESTRTIIT'RÀI
PRoJETo HrDRÁuLrco. . . ..
PRoJETo ELÉTRrco.......
pRoJETo DE pR-EvENçÃo coxrnn lxcÊlrotos. . . . . .. ,

PRoJETo TUBULÀçõES rELEFôNrcÀs
ExEcuçÃo,

.:199,03 M2...... .... Área ExisEenEe:,
. .... Área de Reforma:

.:RUÀ rI G FIGUEIREDO, L. 73 Q. 59.....

. :CONGONHINITÀS,/PR. . . . . .

Dar.a de ÍnÍcio. .. - -. to1,/03/2005. .. .... .. DaEa de conclusáo:13,/0212006
Doct.o de conclusão. . : DEcLÀRÀçÃo PROFrssroNÀr.
Descr. compl. Serv. . : .

Observação. . -

44
. ht'

&

L
?

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultaVimprimir_acervo.asp?NUMCERT=662... 20/812013
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#
CONSELHO REGIO AL DE ENGENHARIA E ÂGN,ONOI.IIA

DO PARÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Profisslonal :SP-101873/D
Acervo Tecnico No. : 6620l2O13

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013lO02692a5

ÀRr N.. .

ÀRT Correspong . . . . . .

Empresa ExecuEora. . .

Contratante(s)......
Tipo de Contrato....
Àtividade Técnica...
Área dê compeEência.
Tipo de obla/serviço
Servj.ço ConEratado. .

Dimensão,
Área Àmpliada.......
Dados ComplemenEares
Local da ObÍa. -.,...
Município/Estado. . . .

3421204-0 0........ Registrada:17/O3/2OA5....
. .. ÀRT vinculada: .. .. . . . . . ..

MÀRCELO ÀP.VrtÀS BOÀS . .

PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos.
pRoJETo E ExECUÇÃo DE oBRÀ ou sERvrÇo rÉcNrco
EDrFrcÀÇõEs - coNsrRuÇÃo crvrl. . .

HÀBrrÀÇÃo uNrFÀMrLrÀR ÀcrMÀ DE 1oo M2........
PRoJETo ÀReurrEtôprco.,
PROJETO ESTRUTUXÀL
PRoJETo t{rDúrrLrco. . . . .

PRoJETo ELÉ'rRrco. . . ....
pRoJETo rLtsulJÀÇões rsLerôNrcÀs
ExEcuq5.o.
180, 03 H2. Área Existente:74,).0 tri2
105,93 M2 Área de Reforma:
2,oo .- -

Àv sÀo PÀuLo, cENTRo L. 329 Q. 36.
coNGoNH INHÀs / PR

Data de rnÍcio. . ., ., tl7/03/2005. . . .. . ... Data dê conclusão:13/0212006
Docto de concluaão.. : DEcr,ÀRÀçÃo PRoFrssroNÀr.
Dêsc!. Compl . serv..:.
Observação.

/r

,hft,)

w

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=662... 201812013
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#
CONSELHO P,EGIONAL DE ENGENHAN,IA E AGRONOMTA

Do PARÁNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVA
Carteira Profi sslonal:5P-101873/O
Acervo Técnico No. : 662012013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2O13lOO269285

ÀRT N". .

ÀRT Correspons......
Empresa Exêcutora.:.
ConEratanEe(s)... -..

ripo de Concrato....
Àli.vidade Técnica...
Área de competência.
Tipo de Obra/serviço
Serviço ConEraEado. .

Dimensão.
Área Àmpliada..... -.
Local da Obra. .. . -, .

MunicÍpi o/Estado. . . .

Data de InÍcio. . . . ..
Doclo de Conclusão. .

Descr. Compl . Serv..
ObgervaÇão.

L3 / a2 /2006 .

I RREGI]LÀRES

3427219-o 0........ RegiaErada:29/o4/2o05.
... ÀRT Vincufada:...-.

PSCC EMPREITEIRÀ E CONSTRUTORÀ SOCIEDÀDE SIMPLES LTDÀ
PREFEITURÀ MI,NICIPÀI DE CONGONHINHÀS . CNPJ/CPF:
7582582800188.
PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos.
ExEcuÇÃo DE oBRÀ ou senvrço rÉcwrco
sERVrÇos tÉc pRoFrssÍoNÀrs NÀ l.,roDÀrrDÀDE crvrl.... .. .

ourRÀs oBRÀs/sERvrÇos. .

: ExECUÇÃo. .. ..
3 .151, Lg M2.,.....- Álea Existente:,.

... Área de Reforma: .

vÁRrÀs vrÀs URBÀNÀS,
CONGON;{IN}IÀS / PR
29/04/2005. Data de conc lusão
DEcr.ÀxÀÇÃo PRoFrssroNÀr.

::::i::i:i" : :iYlT*li* ::T :::*

,4'
r iJ

Lt

&

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir-acervo.asp?NuMCERT:662 ... 20/8/2013
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&
CONSELHO REGIONAL DE ExcENHARIA E AcROI{otlIA

Do PARÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico

jc

CELSO FREDERICO DÂ SILVA
Cartelra Profissional : SP- 10 1873/D
Acervo Técnico No. : 6620l2013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013lOO2692as

ÀRT N'-..... 3427388 - 0 0.. Regisrrada:19l05/2005.. - -. .. . -

Área ExigcenEe:.,....

Emprega Executora, , .

ContratanEe(s) ......
Tipo de conEraEo. . . .

ÀEividade Técnica. . .

Área de compecência.
Tipo de Obra/serviÇo
ServiÇo ConE.rat.ado. .

ÀRT Correspons. ART vincul.ada:.. .

RrrÀ DE cÁssrÀ ÀrMErDÀ crANcrosÀ. . .. . .

PREsrÀÇÃo DE sERVrÇos.
pRoJETo E ExEcuÇÃo DE oBRÀ ou sERvrÇo rÉcNrco.
enrrrceçõas - coNsrRuÇÃo crvrl.. .

cALPÃo ,/ BÀRRÀcÀo ÀBERTo. .

PRoJETo ÀRourrETôNrco. .

PROJETO ESTRUTURAI
PRoJETo HrDRÁuLrco.....
PRoJETo ELÉTRÍco.......
pRo,fETo Dr pREvNÇÃo coNTRÀ rNcÊNDros.
PRoJETo rUBULÀÇõEs rELEFôNrcÀs
ExEcuçÃo .

DiÍnênsão. ...:303,05 M2

Área ÀnpL iada. .,...
Iêca1 da Obra. . . .. .

MunicÍpio/Estado. . .

DaEa de InÍcio.. . . .

Docto de conclusão.
Descr. comp1. Serw.

observação

: 120, 08 M2 Área de Reforma: 182, 98 142 . . . . . . .

:ÀV 14 DE DBZEMBRO, CENTRO L. 250 Q. 1ss.
: NOVÀ FATIMÀ/PR
tL9/ 05/2005 - Data de conclusáot].3/02/2006. . .. .

, DECrÀXÀÇÃO PROFTSSIONÀL.
:TROCÀ DE PÀREDBS DE MÀDEIRÀ POR ÀMNÀRIÀ = 1A2,9't15
M2 À-REÀ ÀBERTÀ À aMpr,rÀR = r2a,o't5 t42 TorÀr, =
303,0525 M2..-...

/,t',

Lrl,

4

,w
td ,z,: 

*,
http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea./consútaíimprimir_acervo.asp?NUMCERT=662.. . 20/8/2013
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#
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DÂ SILVA
Carteira Proflssiona l: SP- 101873/D
Acervo Técnico No. :6620/2013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013/OO269285

ÀRT N". , 34273 89- 0 0
ÀRT Correspons.
Empresa Execulora... :......

..., Registrada :20/A5/20A5

.... ÀRT Vinculada: . . . . . . .

Cont.ratanEe(s) ...... :

fipo de Contrato....:
Àtividade Técnica...:
Área de competência. :

Tipo de obla/Serviço:
Serviço ContraEado. .:

Dinensão.
Área Àmpliada. . . . . . . :

Dadog Complementareg:
Loca1 da Obra-.,-...:

l4unicípio/Estado. . . . :

Data de Ínício...... :

Docco de Conclusão. . :

CLEUSÀ VIEIRÀ.
PREsrÀçÃo DE sERvrços.
pRoJElD E ExECUÇÃo DE oBRÀ ou sERvrÇo rÉcNrco. .. . .

EDrFrcÀÇõEs - coNsrRuÇÃo crvÍL. . .
gÀBrrÀÇÃo uNrFÀMÍLrÀR ÀTÉ 1oo M2.
PRoJETo ÀReu:TETôNrco. .

ExEcuÇÃo .

94,82 M2. .. Á.rea ExistênEe:38,Ll t42 ......
56,77 M2 .. Área de Reforma:
1.00 ...
RUÀ proN GUERTNo BUseurM, J.MÁRro Dos sÀNTos L.
O. 5?...
NovÀ FÀTIMÀ/PR,
20/05/2oo5. Datadêconcluseot].3/02/2006..
DEcLÀRÀçÃo PRoFrssroNÀL.

16

Descr. Comp1. Serv..:. ..
observaÇão.

i.r'
n 4

I
http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=662... 20/812013
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#
CONSELHO REGIOT{AL DE ENGENHARIA E ÂGRONOI.IIA

DO PÂRÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DA SILVÂ
Carteira Profissiona l: SP- 101873/D
Acervo Técnico No. : 662012013

RNP No.:2601803657
Protocolo No. : 2013lOO269285

ÀRT N' 3427500-0 0........ RegiEtrada:15/08/2OO5,,,....
À-RT Correspons....
Ehpresa ExecuEora.
Contracante(s)....

;il;il;;;
- CNPJ/CPF:

... ÀRT Vinculada:. . .. ..
PSCC B4PREITEIRÀ E CONSTRUTORÀ SOCIEDÀDE
PREFEITURÀ MI'NICIPÀI DE CONGOIiIHINHÀS
15.A25.A2A/0007-88. .. ..

?ipo de conrraro. . -. : PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos
Àtividade Técnica, ., :

Á.rea de competência-:
Tipo de obra/serviço:
servÍÇo contratado. , :

Dimengão,.......,,.. :

Área Àrnpliada... . ...:
Local da Obra..,....:
MrlnicÍpio/Estado. . . . :

Data de Início,,....:

ExEcuÇÃo DE oBRÀ ou sERvrÇo rÉcNrco
sERvrÇos rÉc pRoFrssroNÀrs NÀ MoDÀrrDÀDE crvrÍ,...
ouTRÀs oBRÀs/sERvIÇos. .

çYE..Ír.Í^
!L.599,2s M2....... Área existence:......

.,. Área de Reforma:
VÀRIÀS VIÀS URBAIIÀS,
coNGoNHÍN}tÀs/ PR
a5/oe/2oo5. Datadeconcrusáoto6/09/2oo-t.

Docto de conclusão.. r DEcr,ÀRÀÇÃo PRoFrssroNÀr.. ..
Descr. Comp1. Serv, . : DESBÀSTÀÇÃO E PÀVIMENTÀÇÃO COM PEDRÀS IRREGUI,ÀRES
observação.,.

r<

]4 
rr )'

L

@

http://creaweb.crea-pr.org.brlwebcrea./consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT:662... 20/8/2013
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#
CONSELHO R,EGIONAL DE ENGENHARIA E ÂGRONOMIA

Do PAMNÁ

Certidão de Acervo Técnico

CELSO FREDERICO DÂ SILVA
Cartelra Profisslonal : SP- 10 1873/O
Acervo Técnico No. : 66ZOl2013

RNP No.:260180365 7
Protocolo No. : 2O13/O0269285

ÀRT N".. - 13427544-O 0 Registrada : 06/09/2005
2300539340041

... ÀRT Vinculada: . . .

áRÁFiü "ó;^';Áii*. . . : . . . . : : : : : : : : .

vÍNcuro EMPREGÀTÍcro. . .

pRoJETo E ExEcuÇÃo DE oBRÀ oo sERvrÇo
EDrFrcÀÇõEs - coNsrRuÇÃo crvrL.......
cÀrPÃo ,/ sÀr.RÀcÀo FEcHÀDo.
PRoJETo ÀRourrETôNrco. .

PROJETO ESTRUTUR,ÀI
PRoJETo HrDRÁIrLrco. . . ..
PRoJETo ELÉTRrco. ..... .....
pRoJETo DE pREvENÇÃo colrrn-n rncÊNoros
pRo.lETo ruBrrr,ÀÇõrs rel,epôwrcÀs . . . . . . .

ExEcuÇÃo .

2oo, oo M2 . Área Existente: . .

. .. Área de Reforma:.
RUÀ MOySES LUPTON, L. 7À O. 91.......
NoVÀ FÀT]MÀ/PR.
06/09/2005, Data de Conclusão

?::**: ::::liilTi:. :::::: :::::

ÀRT Subsr.ituÍda.....
ÀnT Corresponê . . . . . .

Empresa ExecuE.ora...
Contratant.e(s) ......
Tipo de Contrato....
Àtividade Técnica. . .

Área de competêncj.a.
Tipo de obra /serviço
Serviço Contratsado..

Dimensão.
Área Àmpliada......
Local da obra.,....
Munj.cípio/Estado. . .

DaEa de InÍcio.....
Docto de Conclusão.
Descr. comp1. serv.
observação.

rÉcrqrco.

1,3/02/2oa6.

{i'

,t i'

w
http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea./consultas/imprimir-acervo.asp?NUMCERT:662... 20/8/2013
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«
5ANTO5 & GONCALVE5

SANTOS E GONÇALVES CoNSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o n0

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Feneira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - i one - 43-32241 1 1 7 - Emai I - Andre.dyl lo.outlook.com

DECLARAçÃO DE RESpONSABTLTDADE TÉCNTCA

ReÍ.: Edital de Tomada de Preços n" 0712013

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n" 218 de29106173 e n" 317,

de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o

responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitaçã0, é:

SANTOS & GONçALVES CONSTRUçAO CIVIL LTDA - ME
cNPJ 18.065.376/0001- 40

ELÂBORAÇÃO DE PROJEÍOS E EXÉCUÇÀO OE OARÂS OE CONSTRUçiO CIVIL- INCLUSIVE SOB A FORiiA DÊ SUAETPREITAOA -
CONSTRUçÁO E REFORIÀÁ OE EOIFICAçÕES - INSTALÀÇôES ELETR]CAS - CALÇADAS - PRÂÇÂS. RUAS. EÍC,

Declaramos, outrossim, que o(s) proÍissional (ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro

técnico de profissionais,

Santo Antonio do Paraíso, em 30 r0 e 2013
trl

AN

RG no 13.11 19-55

1T8.06s.376íooo I . 4o-l
$not t 3orcltutt

corlnugl0 cMü ull. m
hlrOÍrtrollcrl.nhmhr.ltti
lrürrIhar hmlr-ofr.hr

l3.m.m$tlfiL?-oU
4

CREA n" Data do

reqistro

Assinatura do

responsá.ygl{éelÍico

Nome Especialidade

01

N'

Celso Frederico da

Silva

Engenheiro Civil SP.

10'1873/D

17t12t1982

88-5 do CPF no 092.24
N

M I

I





3.7G4

§ANIO§ e GONCALyTiS C0NSIIrUCÃO CrV IL LTIDA- ME
cNPJ 18 065.376/000140

Fone: (43) 9632-7940 E-mail: andre.dillo@outlook.com

Construção de edificios; obras de urbanizaÇão: ruas, praças e calçadas; servlços de pntura de
edifícios em geral; instalações hídráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção

. elética.

Contrato parlicular de prestaÇão de serv1Ço

Pekr prescnle ir)stlumenlo patlicular de prcsÍaçâo de sen,iço, de um lado: SANTOS e

GONCAI,VIiS CONS'I'RUÇAO CIVIL L'I'DÀ. ME, pessoa jurídica de direito privado.

reg.rlamentar inscrita no CNPJ sob n" 18.065.37610001-40, situado no endereço Rua Oswaldo

Alcântara Ferreira, quadra 38, lote 06. no município de Santo Antonio do Paraiso. Paraná;

representada pelo seu sócio proprietário ANDRE PEREIRA DO§ SANTOS, brasileiro,

solleiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n" 13. 144.388-5-SESP-PR, CPF no

092.249.919-55, residente e domiciliirdo na Rua Jose F'rancisco da Silva. 268, Centro, na cidade

de Santo Antonio do Paraíso - Paranál de ora em diante denominada simplesmente de
(loN'l'R^'l'^N'l'li. e do outlo lado CEI.SO }'RICDERICO DA SILVA , brasileiro. casado.

Engenheircr ('ivil. Autônorno. portador do RG n' 788.899-MC, CPF n' 346.026.406-30,

rcgulamentar legistrado no CREA sob n" SP-101873/D, residente e domiciliado na Rua Ver.

Orlando CheLobino 'ferra. 156. centro, r'ra cidade de Nova Fátima - Paraná; de ora ent dianre,

cienorr; iuado srn)pies ente de CON'I'RÂ'I'ÂDO, fica expressamente pactuado. com justo e

aceriado elltlc xs p3rtes. sem qualquer ripo de vicio. dolo, coaçào. má fé. em conlbrmidade corn

as clárrsulas tlcscrit:rs em sequênciar

DO OBJE,I'O DO CON'I'RÀTO

CI,ÂUSIJI,^ PII,IMEIRA: O prolissional CELSO FREDERICO DA SILVA, lbi contratado

na crorrdi\rio rie lesponsável técnico cla ernlrresa SAN'I'OS e CONÇÂL.VEq CO'.S]'Rtr(l^O
CIVTI, L]'DA - ]\,IE

RESPONSABII,ID^DE DAS PAR'I'ES

(lLr\tISt.ll.À SIiGtiNDA: A CON'l'R^'l'^N'l E pagará ao CONTRATADO a quantia

exprcssa Je U6 (scis) Salários nrinima por rnês- pelos rerviços prestados com carga ho de 04

(horas) por dra

PITAZO DO CONTRATO .l

.i"f'í"

CI,AUSUI.^'I'ERCEIRA: O presenle contrattr fica estabelecido por um período de 0l (um)

Ano iniciando 24 de maio de 2013

W
Rua Oswaldo Altantaía Ferreira, Q 38 L 06 - Centro

CEP: 86.3í 5-000 - Santo Antonio do Paraiso - PR
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SANTO§ (, GONCALVDS CONSTNUCÃO CIVIL LTDA- ilflE
cNPJ 1 8 065.376/0001-40

Fone: (43) 9632-7940 E-mail: andre.dillo@outlook.coÍn

Construção de edúícios; obras de urbanização ruas, praças e calçadas;servços de pintura de
edifícios em geral; ,nsta/aÇões hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção

elétrica.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os valores estipulados na segünda clausulas deverão ser pagos ate

o quinto dia útil, mês subsequente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os valores estipulados na segunda clausulas deverão ser pagos ate

o quinto dia útil, mês subsequente

DA RESCISAO DO CONTRA'IO

CLAIJSTJI-A QI]^R].A: O presL'nte contrato poderá ser recindido a qualquer tempo, mediante

nolilicação por csclito. na tbrma simples. conr um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de

antecedência por cstarem justos e âcertados. os pactuantes. assinam. o presente contrato. em três

vias iguais teor, perante uma testemunha, etegendo o foro da cidade de Congonhinhas - Parani!

prevalecendo tal eleição por vontade das partes, sobre qualquer outro foro, por mais privilegio

que seja ou venha ser'.

j

Antoni Par

ES CO\STRUÇAO

r 8.0ó5.1761000 t-40

RÍÓB IO DÉ
do PÍO.

a(s

do êl - Íâbc llao
Xâviêr' Sub

í

Sa ,24 de Maio de 2013

IVIL LTDA- MEe GONÇ
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i.t
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J
Eng" Cl:l,SO FRÍ:DERICO I)A SILVA

ct{EA sP- t0 t873/D

TESTEMUN}IA:

§eIS lvl EL,IU INO DA SIL
RC: 570.r89-["

Rua Oswaldo Altantara Ferreira, Q. 38 L. 06 - Centro

CEP: 86.315-000 - Santo Antonio do Paraíso - PR
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cresente totocópia é rêprcduÇáo Íiel do
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,? 1312.
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,4.*J E E.i
=: ãP

".a1-rJ_9-.

EM BRANco

,

1{rT



&

.-=t--.a;'..-
7zÉi\t-it irr
ií#ffi]i'

. ' :{iq\}s!:Jil',
,li":\r' .'i's.li.-,..; .'.

r.§:,.tr;! ír,_ .

'\ii, -.

'..!lolsunrg 9.6f ls!rrsl ..i{!
í.)
.l
ô

yl
lJ

p-
E
ç
o

(}
rÊ

L1

ç

' YÍlja .c rlfrrcrst!:
,,,, ,,,v ', ,,-, ,.,.,',.,

Fli I

.i t1 Í;t .p OiquO:t ap
' -!-ç?;i' t' ^"to^" r - ?:.t-'

n^Tfs BP or)o\, ;:ou I eT.i
-:?Li-ó--"üiitt §'. éji ôü tüÍn:1'á.§ or"rru
- iltêíà! 'itÉúf 

[.j- êp--r{s3 eorcttrnurt
- - - --- á5TâÍ:Eçt'iii- oprP' tuor'lN

, 
r'orn.d 0f5

oruourt.6ru ol .leo

j
I

f

orlSulo gvD!loa

sCuarlTí ap

f 1nt j -e t-lãqÜ-eTúf- -o-p ;56.r 'n,n,
ifi o^,'.r orv'I[78ú 1Tô uê drq nuôrdro

-. - -*TTiill -5iIÜJ' t'uotrrtlo'a olntt1

-íaü-tôt. N o4.rcos ôZÉ.7_átOIr r ",t.,"c" ornvd oYs
vtr{ot,roS9v I vunllltnocv

'vruvHNScNl ro rvNorclu oH ltsNoS

Ç,
i,?

,f'1

^r'1"

992'
,Ç

^-L

.y'



t ri:



2#

«
5ANÍO5 & 6ONçÀLVES

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçAO CtVtL LTDA - ME
cNPJ í8.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO OE PROJETOS E EXECUÇÀO OE OBRAS OE CONSIRUÇÃO CIVIL - INCLUSTVE SOA A FORMÂ DE SUAE PREIÍAOÂ

CONSÍRUçÁO E REFORMÂ DE EDIFICÂÇOES - INSTALAçóES ETfÍRICÂS - CALçÂOÂS - PRÁÇAS - RIJAS- EÍC.

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CtvtL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - Í one - 43-32241 1 I 7 - Emai I - Andre.dyl lo.outlook.com

DECLARAçÃO

ReÍ,: Edital de Tomada de Preços n" 0712013

O signatário da presenle, o senhor SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME.

inscrita no CNPJ sob o no 18.065.37ô/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira s/n por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, portador da RG no

13.114 388-5 e do CPF n'092.249.919-55, declara que a Empresa acima não se encontra inadimplente ou em

processo de falência ou concordata, ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas

desabonadoras no cadastro de qualquer órgão da administração pública estadual direta ou indireta.

Santo Antonio do ParaÍso, em 30 de outubro de 2013

/i ê

, hfl'

RGno1
NTOS,

2.249.919-55
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nppúnr,IcA FEDERATwA Do BRASIL
EsrADo po penauÁ

COMARCA DE CONGONHINHAS
TITULAR OSvALDO saÚco TECLA BALABA AUxILIAR JURAMENTADA

AVENIDA sÃo pAULo. 312 - cEp 86.320-000 -
cartoriocivel.con gonhi úas@hotmail.com

GERTIDÃO NEGATIVA
PODER JUDICúRIO

ESTADo Do PARÂNÁ

GERTIFIGO, a pedido verbal de parte

interessada, pÉrra os Íins que se Íizerem necessários que, revendo os

livros próprios do oÍicio, sistema computaolonal e demais papéis a

cargo desta escrivania, envoivendo distribuição CÍVEL, CRIMINAL,

EXECUçÃO FISCAL, DEPOSITOS, PROTESTOS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, FALÊNCIA E CONCORDATA, a partir de 12 de

dezembro de 1964, data da instalaçáo da Comarca, NADA

CONSTAR em relaçáo á empresa abaixo qualificada:

SANTOS & GONçALVES CONSTRUçÂO CrVrL LTDA - ME
CNPJ/ MF: 18.065.37 6 I 000 I -40;
Rua Oswaldo Alcântara 06, cidade de Santo Antonio do ParaÍso,
Comarca de Congonhinhas.

O referido e erdadê e dou

Congonhi as, 22 dé ou bro de 013

T
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32t/000t-7d
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Termo de Abertura de Livro

O presente lvro encontÍa-se totalmente escriturado e contém 0008
folhas numeradas de 0001 a 0008 e servirâ de Diârio número 1 no periodo de 06 de Maro de 2013 a 28 de Maro
dE 2013 dE SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçÁO CIVIL LTDA - ME SitO A R OSWALDO ALCANTARA
FERREIRA, SN, OUADRA: 38; LOTE: 06:, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PARAISO-PR, regisÍada na
Junta ComeÍcial do Paraná sob o numero 4120761 5326 em 06/05/2013.

CNPJ: 1 8.065.376/0001 {0
IE, ISENTO

SANTO ANTONIO DO PARAISO, 06 de Maro de 2013

Â ?À.R

CRC: PF.-C60l9LlO-.,
CCI.J IÂ.DOR

,t
õ
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l,i)' v

PFl.992.249.919-5
soc rd nDMt u r srR.q
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& €

,-f[IllÍf,ÇgEçEl@ P.EAXá
AGETãA REGIOI'ÀL DE CORTEL() PNOCOP()
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livíDrEr., poí mín dãrÍú ê cúíí.b.
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sANTos & GoNÇALVES coNstxuçÃo crvtL LTDA - ME
cNPJ 18 065.376/0001-40
Livro Diário

CONTÂS

Ft2

oaE -i Oocumenlo Oróem Hrstôflco
DevedoÍa

06/05/2013

06/05/2013

15/05/2013

20tog2a13
20to512013

20105t2013

21105t2013

21tO512013

25t05t2013
25/05/2013

25t45t2013

25t05t2013

25/05/20r3
25t0312013

11101
85204
11101
85302
85302
85302
45.2U
a5204
25501
91101
91101
91101
91101
91101

BAtÂNÇO ABERTURÂ CAPITAL INIEGRÂLIZADO
PGTO TA.XA JUCEPAR ABERTURÂ
BALANÇO ABERTURA CAPITAL INÍEGRALIZÂDO
pRovrsÁo HoNoRARros coNTAgrES o5r2o 13

PRovrsÂo FAÍuRA ENERGTa ELEÍRrcA
PRoVISÀo FATURÁ AGUA,/ESGoTo
PGTO TÂ)(AS JUCEPAR
PGIO TAXAS JUCEPAR

Enc€Íramento do ExeÍcrcio

EnceÍaÍnênlo do Exercícro

Ence.Íamênrc do Erêrcioo
Enc€íamenrc do ExeÍcioo
Ênc€Íamenlo do ExeÍuoo.

001

001

001

00E

001

006

001

001

005
004

004

00,1

001

003

25101 002
11101 001

25r 01 003
21106002
21106004
21r06005
11r0r001
1t 101 001

91 101 003

8520400i
85302001
85302006
85302008
91 101 00.4

0500001

0500003

0500002
0500006
0500007

0500008
0500004

0500005
0500009

0500010

05000r 1

05000r2
0500013

0500014

100 000 00

57 70

1 000 00

250 00

95 00

60 00

87 20

57 70

607 6C

202 60

95 00

60 00

250 00

ô07 60

,ft
@ü
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d

!
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a.N. P.,.1. : 18. C65.316i C0Cl-4C I r,scrlcao Estad'ra':: I S ENTO

BÀLANCO !ÀTS.]MC};:AL EN'ERRÀ'O'iTJ 2'/C'/ 2")!3

À t r vo
CIRCUIÀN!E

DISPONIBII,IDàDES
cÀ I i:Às

roaÀJ. Do ÀTrvo

a
N

I t'

,ü
h

&

I00.l9?,,10 I00.79?,40 100 . 7 9,-, {"

141'



,cl Yriv f(cgr)tl'ot c rruldrl(
,antc Antônro do Parrisepl
{eg$ro CÍvi: e Têbelionatr
eanitw=sasFB

$,,. Deou

=<

,>

arQ:43
': ,q

ÉE la

:
9

d

Grúr
AUTENÍICAçAO

A presente folocópia é reproduç;o Íel do

ocumentc que íoi apresenladc paÍa CaÍtóíc

Rib€ts 1081
iú Àr,h..ú oo Para so,ILí, !)ú)J4p'-"'= )'LJ4

4/Í[14t ,,,n",

'3q)

§í
Ú lo:eon, rn:rsios te''-. r: Sonrcs Corc

il
tiEM BRANCÜ



':2?2 \ 3
SANTOS & GONÇALVES COn*STRUÇÃO CIVIL LTDA - I\,íE
C.N i8.c65.3?6/CC0r-4C liscr rcãc !s:ôo;d i : ISEtiTC

tsALÀNCO PATR;I'ION:À], ENCERR.ADO EN 25 /C5 /2CI3

PÀSSIVO
CIRCI'!À}{!E

OERIGÀCOES À PÀGÀR

OLITRÀS CBRJGÀC3ES

PÀTRIT'ONIO I,ÍOUIDO

càPrtÀr socrÀt
CÀPITÀL SOCIÀL REÀ]-12ÃDO

LUCROS OU PREJUIZOS

PREJU: ZCS Àa-!ll!:À:aS

405,00

10r..000. c0

405.00

101.000,có

IéCT, óC,

405, i0

ÍorÀt Do PÀsslvo

:,): . i.1: , .;

100. t91 ,1cl

R5 iac.''9r,1i
eserLtàdos.

Cer-

Reconheaencs 3 exôrriàc lc prescrLEe BajanÇc Pa!rinofiial na val,:: ,la

5ete.-ei,:as e r -.'e:_.'-.1 ê :re'9 !e:1:s e ''iLIe:eiia aea,:ar-'os :',a.f aliLe iaa-,lre:'l:

SANTO ANTON IO PARÀISO-?R, 25 le Mêro de 2t i i

c_!a :CI]3TÀNTINO
CR': o-G
COI"'TA DOR
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SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÀO Crvrl LTDA - N4E

C.N.P.J.: I L 0 6 5 . 3I 6 / C 0 C i - 4 C Inscaicao EsEaduai, I S EI.]TO

DEMONSTRÀCÀO DO RESULTÀDO EXERCICIO F.VI 25/05/2OL3

ÀDM] N I STqÂDOP.

D

2.149 3!9-aa

(=) RECEITA IIQUIDÀ. .

(=) LUCRO BRUIO.

( -) DESPESÀS OPE&ÀCrONÀS

(-) DESPESÀS COM VENDÀS

:EJ;E:A: '.EPÂ: i,
(-)DESPESÀS ÀD!,trNIS TRÀT I1,ÀS

UT I L: OÀDES E SEFViCOS.

(=)RaS. OPERÀC. ÀIIIES RES. RIIIÀ)ICEIRO

(=)RBS. ÀNAES DESP. C/ TRIBIIIOS SOBAE

(=)PREJUIZO LIQUIDO E)GRCICIO........
I,UCRO

0,00
0,00

):.,,
607, 60

607, 60

60?,60

R§
',6C -

Reconhecer,os
Setscenlos e sete rears

â exâtroão oa presente Demonsa. do Resul!adc no valor Ca

e sessen..e centavcs conforÍne oocümentas apre:en!:aj1..

SÀN-TC ÀNTONIO DO PÀRÀ:SO.PR, :5 Xe IYa]\, dc :J] J

ONSTANT I IiONTOS

CRa: PR-C€ar91/C-C
c a)!i1ÀDoR
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SÀNTOS E GONçÀI!íES CONSTRUÇÃO CrVrL LTDÀ - ME
36-i.3i6/iat',-1i I: !: -: l'i. i,..a)tar: ISEN'I'C

DEIitoNSTR AÇÃO DE LUCROS OU PRE.JUTZOS ÀCUMUTÀDOS F.r' 25/05/2013

(-)PRE,IUTZO
SALDO Fl NA:

DO

DE

ÊXERCIC]O.
Di!-r'rÍ7ae I /."r/ r 'r i-^-

6ar, €.

( 1.-' , í

RS 6lr, 6C

Rêconhece;nos a exatrCec óa prêsenie Dênoastracao Lucrcs cu Prejuizos rio valcr ti'

iscêa:os e se!e rears e sessenta cerrtavos confoÍme documentos aprêsenEad)s

SA\TC ANTON]O D ARAJ SO PR, 25 de tlaro de :,11,

SANTCS ÀPÀRECIDO CONSTANT I NO

CRC: PR-06C191/O-0
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sANTos & GoNÇALvES coNsrRuÇÃo crvtL LTDA - ME
Plano de Contas

C-làsslfrcacâc Cociigo Descrlcão Er,. et t,

1.
1_1.
1.r.1.
1.1.1.0r.
i.i.1.01.0c1
2.
2.1 -

2.t_1.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

t!

N

N

N

N

2

ÀI r vo
C IRCUIÁNTE

DISPONIBILIDÀDES

cÀrxÀs
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Termo de Encerramento de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0008
folhas numeradas de 0001 a 0008 e serviu de Drário número 1 no periodo de 06 de Meio de 2013 e 28 de Maio
dC 2013 dE SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÂO CIVIL LTDA. ME SitO A R OSWALDO ALCANTARA
FERREIRA, SN, QUADRA: 38, LOTE: O6i, CENTRO. SANTO ANTONIO OO PARAISO-PR, registrada na
Junta Comercial do Paraná sob o numero 41207615326 em 06/05/2013.

CNPJ: 18.065 376/0001-40
L E.: ISENTO

SANTO ANTONIO DO PARAISO, 28 de Maio de 2013

SANTOS

SOCi

RENA1O APARECIDO CONS TANT l NO
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«
5ANÍO5 & GONCÂLVE5

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - ione - 43-32241 1 1 7 - Emai I - And re.dyllo.outlook.com

DECLARAÇÃo DE SUJE|çÃo A0 EDTTAL E TNEXTSTÊNC|A DE FATOS

SUpERVENtENTES TMPEDtTtvoS DA HABtLTTAçÃo

Ref,: Edital de Tomada de Preços n' 0712013

O signatário da presente, em nome da proponente SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES
CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no 18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara

Ferreira s/n por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, portador

da RG no 131'14.388-5 e do CPF no 092.249.919-55, declara, expressamente, que se sujeita às condiçoes

estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, anexos e documentos e que acatará

integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágraío 2",
e Artigo 97 da Lei 8,666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

Santo Antonio do Paraiso, em 30 de outubro de 2013

SANTOS,

RG no 1 249.919-55
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SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO CIVIL LTDA. ME
cNPJ í 8.065.376t0001 - 40

ELABORÁÇÃO OE PROJETOS E EXECUçÁO DE OBRÂS OE CONSIRUCÀO CIVIL.INCLUSIVE SOB A FORXÁ DE SUBEXPREIÍADA -
coNsrRuÇÃo E REFoRM DE EDtFtcÂçôEs - lNsraLAçóEs ELErRtcÂ s - cÀLÇaDAs - PRÁÇÂs - Ruas - ETc.
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SANTO5 & GONCALVES

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/000140, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - fone - 43-32241 1 17 - Emai I - And re,dyllo.outlook,com

DECLARAçÃO

Ref,: Edital de Tomada de Preços n" 0712013

0 signatário da presenle, o senhor SANToS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -[/E.

inscrita no CNPJ sob o n0 18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira s/n por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, portador da RG no

13.114.388-5 e do CPF no 092.249.919-55, declara que utilizará materiais de boa qualidade, conÍorme os

constantes no memorial descritivo a serem utilizados na execução da obra.

Santo Antonio do Paraíso, em 30 de outubro de 2013

AN SANTOS,

RG n' 13 0 092.249.919-55
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SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO CrVrL LTDA - ME
cNPJ 18.065.376/0001- 40

ELASoRÂÇÀo oE pRoJÊros E EiEcuÇÃoDE oBRÁs oE coNsrFuÇêo crvrL - rNcLusrvE so8 Â ÊoÂ Â oE suBE[pRErrÀDA-
consTFUÇÀo E REFoRna DE EDtFtcÁÇóEs - rNsraLAçóEs Et-ETRrcas - caLÇaoas - pRAçÂs - RUÁs- EÍc.
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«
sÁNros & 60NcÂLVEs

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - ME
cNPJ í8.065.376/0001- 40

ELÃAORAÇÃO DE PROJEIOS E EXECUçÀO DE OBRAS OÉ CONSÍRUç,O CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORTIA OE SUBEI'PREIIAOA.

CONSÍRI,ÇÀO E REFORI{Â OE EOIFICAçÔES . INSTALÀçÔES ELEÍRICÂS - CÂLÇADAS - PRÁçAS - RUAS- EÍC

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira sin - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - Íone - 43-32241 I 1 7 - Emai I - Andre,dyllo.outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 0712013

Declaramos que as demonstrações abaixo conespondem à real situação da proponente, Esses indices

foram obtidos no balanço do últlmo exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a

apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇOES

Valor em reais lndice

Liquidez geral (LG) LG=(AC+RLP) /(PC+ ELP)
. A empresa tem R$ 248,88 para cada R$ 1,00 de divida total

248,88 2,50/o

Liquidez conente (LC) LC = AC / PC
t A empresa tem RS 248,88 para cada R$ 1,00 de curlo
ptazo

248,88 2,50/o

Endividamento (E) E=(PC+ELP) / (AC+RLP+AP)
t 

capital terceiros representa 0,40 p/ cento do ativo total

403,19 0,4Yo

Ti de índice

RLP - realizável a longo prazo;

ELP - exigível a longo prazo

PC - passivo circulante;

0BS: 0s indices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as de

Santo Antonio do Paraiso,

AC - ativo circulante:^ r AP - ativo permanente,

0
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1. http: /.r\\,lt \\,.dnlc. gov.br/Servicos_dnrc/lorm dnrc/declaracaoME.php

lrtnistérro do Dese nvolvime nto, lndústria e Comércio Exterior
SecÍetaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacionalde Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANA

A Sociedade SANTOS & GoNçALVES CONSTRUÇÃO CvlL LTDA - ME, estabelecida
na Rua Oswaldo AIcântaÍa Ferrelra, SN, QUADRA: 38; LOTE: 06;, CENTRO, SANTO
ANTONIO DO PARAISO, PR, CEP.86.315-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condiçáo de
[/ICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123. de 1411212006.

Código do ato: 3'1 5
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

TONTO DO PARAISO - PR, 15 de Maio de 2013

SANTOS Sócio: NOÉL GONÇALVES RIBEIRO

Para uso excl srv

DEFERIDO EM 2 lll,lÀ

ercial:

JUNÍA COMERCIAL OO PARÂNA.AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO P Iêl§i, CERTIF|CO O REGISTRO EM: 2 I / OS / 2
soB NúMERO 20L32'7 30405
PÍotocolo: 1 3/27304G5, OE 21 lO5l2O1 iE

RG 8.153.'lô91 - Pr

Erpresa r41 2 016r,532 6
co sriucró crvrl SEB STtÃo MorrA

SECREÍARIO GE Jr

L.
t,d

{
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a Ju nta Co
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W
2l/05/2011 09:!l
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«
5ÂNÍO5 & GONçALVES

SANTOS & GONçALVES CONSTRUç O CIVIL LTDA - ME
cNPJ 18.065.376/0001- 40

ELÁBORÂÇÁO OE PROJETOS EEXECIJÇÁOOE OBRÁSDE COÀISTRUÇÃO CtVIf- INCLUSIVE SOB Â FOR Â OE SUBEMPREIÍAOÀ

CONSIRUÇÃO E REFORIÀ OÉ EOIFICAÇóES- INSIALÁÇóES EIETRICÀS - CALçAOÁS- PRÁçÁS - RUÀS - ETC.

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇOES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no

18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n - Santo Antonio do Paraíso -
Paraná - tone- 43-32241117 - Email- Andre.dyllo.outlook.com

DECLARAçAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Tomada de Preços n' 0712013

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação lnfantil "Noemia Bittencourt
Ca rneiro"

0signatáriodapresente, Sr.ANDREPERElRADOSSANTOS,portadordaRGnol3.l'14,388-5edo
CPF no 092,249.919-55Lrepresentante legalmenle conslituído da proponente SANTOS E GONÇALVES

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o no'18.065.376/0001-40, com sede na Rua

Oswaldo Alcantara Feneira s/n, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime

legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e Íiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n'123/06.

Santo Antonio do Paraíso, em 30

NTOS,

RG 249.919-55

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PAR.AISO

ESTADO DO PARÂNÁ

SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇAO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
No 131/2013

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO, por forÇa da Lei Municipal no 196/1994 concede
o presênte ALVARÁ DE FUNCIO}{AMENTO à:

Ativdades

CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS, OBRAS DE URBANIZAçÃO RUAS, PRAÇAS E CALçADAS,
SERVIçOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EÍI/I GERAL, INSTAI-AçÓES HIDúULICAS, SANITÁRIAS
E DE GAS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA

Horário de tuncionamento

Santo Antonio do Paraíso - PR, 27 de maio de 2013

)

t
Dias da Rosa

Responsável pêlo Setor de TribúaÉo
Deva e
jP

Ce lino da Silva
esouíerro

Lt''
,\

vÁLrDo AÍÉ. s1t12J2013

Razáo Social

sANTos & GoNçALVES CONSTRUÇÂO CIVIL LTDA.ME
CNPJ / CPF

í8.065.376.000í.40
NgÍne Fantasia

CONSÍRUTORA íO

LocslizaÉo

RUA OSVALDO ALCANTARA FERREIRA, O VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRÂ

Malricule

1409
lnscricao Municipâl

28517106

*** FIXAR EM LOCAL VISIVEL ***
{
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i crqpJ te )s.szelooot- +o

ÉLÁBOâAÇÃO DÉ PROJETOS E EXECUÇÂOOEOBRAS OE CONSÍRUÇÃO Clv|L'INCLUSIVE SOB Á FORMÁ OE SUBEMPREITADA-

CONSTRIJÇÃO E REFORMÁ DE EOIFL:AÇôÉ§- INSTÂLÂÇÕES ÉLEÍRICÂS CALÇAOAS-PRAÇAS-RUAS-ETC,

ENVELOPE "r" - DOCUNíENTOS D[i HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV\ SANTA BARBARA
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ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N" I E N'2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" 007/2013

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nol e no

2, contendo a documentação e as propostas de

preços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço no 00612013.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e Íreze (2013), as 14:00

horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa Barbara sito à Rua Antonio Rosa de

Almeida no 130, Bairro Centro, Nova Santa Brirbara - PR, em sessão pública, onde

presentes se encontravarn os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados

pela Portaria n" 01512012, sendo eles: Sr. Eduardo Montanher de Souza" RG n'
27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n'10.407.423-5 SSP/PR e a Srta.

Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engeúeiro
Civil do Município, para proceder o recebimento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas

proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preço no 007/2013 -

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de

Educação Infantil 'Noemia BittencouÍ Cameiro". Aberta a sessão, o Seúor presidente

informou que protocolou os envelopes I e II as seguintes empresÍrs: CONSTRUTORA
L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ n" 05.200.790/0001-72, sem representante presente,

MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP , CNPJ n' 16.482.90910001-63, sem

representante presente, SANTOS & GONCALYES CONSTRUCAO CML LTDA -
ME,CNPJn'I8.065.37610001-40,representadapeloSr.AndréPereiradosSantos,RGn'
13,T14.388-5 SSP/PR, CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA . ME, CNPJ N'

15.165.978/0001-80, representada pelo Sr. Dalton Luiz Luitz Júnior, RG n' 7.064.888-l

SSP/PR, SEBASTúO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, CNPJ N"

15.37 4.'17810001-38, representada pelo Sr. Sebastião Chacon dos Santos, RG n' 5.707.624-

0 SSP/PR. A seguir, foi rubricado o envelope no 2 pela comissão de licitação e pelos

representântes das proponentes presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertwa dos

envelopes no I contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros

da comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes. Deixada livre a

palavra o representante da empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME,
CNPJ no 15.165.978/0001-80, Sr. Dalton LuizLtitz Júnior, RG n" 7.064.888-l SSP/PR,

pediu que constasse em ata que a empresa SEBASTIÂO CHACON DOS SAIITOS &
CIA LTDA - ME, CNPJ n" 15.374.77810001-38 deixou de apresentar a Prova de Registro

do Conselho Regional de Engeúaria, Arquitetura e Agronomia (CREA), conforme exigido

no item 7.3.1 do edital convocatório e que a empresa CONSTRUTORA L.F.T. LTDA -

EPP, CNPJ n" 05.200.790/0001-72 deixou de apresentar a declaração de que utilizará

materiais de boa qualidade, conforme exigido no item 7.3.2 do edital convocatório. O

seúor presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -

L

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br
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Representante da empre

Eduardo v#rn"rd"souru
Presidente da Comissão de Licitação

ErLdo rro PrrúÁ
oportunamente divulgado através de aviso a ser encamiúado a cada participante e fixado

em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara" e que a data e hora de abertura dos envelopes no 2, contendo a proposta de preço

das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será

encaminhado a proponente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Nada

mais havendo a tratar, o Seúor presidente deu por encerrada à sessão de cujos trabalhos

eu, Maria José Rezende, secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai

assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representante da proponente

presente.

Fabio rique Gomese

Membro

Mâria

I

t,
J[!u

/)
'h*t',-
$zende

6rou Mem

Ivan Satihiro gami
Engeúeiro Civ Municipro

antos

onstrução Civil Ltda - ME

ul Júnior
Representante da onstrutora Piúalense Ltda - ME

1rs4,rSn_-o
Sebastião Chacon dos Santos

Representante da empresa Sebastião Chacon dos Santos & Cia Ltda - ME

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 -
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb. or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPONENTES

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013 (PMNSB)

OI, DOCUMENTACÃO
A Comissão de Licitação, integrada pelo Sr. Eduardo Montarúer 61s 5srrzq, RG no

27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG no 10.407.423-5 SSP/PR e a Srta.

Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR, o Engeúeiro Civil do Município, Sr.

Ivan Satihiro Tagami, e a Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira, responsável pelo

DepaÍamento Juridico, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Brírbara, para apreciar a documentação das proponentes, com a finalidade de habilitá-las

e qualificáJas para a licitação referente ao edital supramencionado. Após acurado

exame e levando em consideração os aspectos de situação jurídic4 regularidade fiscal,

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, tem a relatar o seguinte:

01.1 Com base na documentação jurídica e fiscal exigida pelo edital e a apresentada

pelas proponentes, a comissão de licitação, após acurada análise, apurou os seguintes

resultados:

01.2 Com base na capacidade técnica exigida pelo edital e a aprcsentada pelas

proponentes, a Comissão de Licitação juntamente com o Engeúeiro Civil do

Município, Sr. Ivan Satihiro Tagami, CREA PR 104407/D, após acurada análise e

levando-se em consideragão o questionamento feito pelo representante da empresa

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ n' 15.165.978/0001-80,

verificou-se que a empresa SEBASTIÁO CHACoN Dos sANTos & CIÀ LTDA -

ME, CNPJ no 15.3'14.77810001-3 8, não apresentou a Prova de Registro do Conselho

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes,222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná
E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br site: www.nsb.pr.gov.br

Lote
no

Proponente

Situação jurídica Regularidade fiscal

Habilitada ou

inabilitada e motivo

Habilitada ou

inabilitada e motivo

1 CONSTRUTORA L,F.T. LTDA .
EPP, CNPJ n' 05.200.79010001 -72

Habilitada Habilitada

I MAKINO CONSTRUCOES CIVIS
LTDA - EPP, CNPJ no

16.482.909/000r-63

Habilitada Habilitada

I SANTOS & GONCALVES
CONSTRUCAO CIVIL LTDA -
ME, CNPJ n' 18.065.37610001-40

Habilitada Habilitada

1 CONSTRUTORA PINHALENSE
LTDA - ME, CNPJ no

15.165.978/0001-80

Habilitada Habilitada

1 SEBASTIÃO CHACON DOS

SANTOS & CIA LTDA - ME,
CNPJ n" | 5.37 4.7 7 8 I 0001 -38

Habilitada Habilitada
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

Regional de Engenhari4 Arquitehra e Agronomia (CREA), exigida no item 7.3.1 do
edital convocatório, descumprindo assim o mesmo. Diante disso, a Comissão de

Licitação apuÍou os seguintes resultados:

01.3 Com base na qualificação econômica financeira exigida pelo Edital e a apresentada

pelas proponentes, a Comissão de Licitação, após acurada análise, apurou os seguintes

resultados:

02. HABILITÁCÃO
Considerando o contido no edital, a comissão de licitação, juntamente com o Sr. Ivan

Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, e Sra. Angelita Oliveira Martins

Pereir4 responsável pelo Departamento Jurídico, após criteriosa análise, chegou aos

seguintes resultados, quanto à habilitagão das proponentes:

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, 222, Fone (fax) (a3) 32ó6-8100 - Nova Santa Báúara-Paraná

Lote

no

Proponente
Capacidade técnica

I CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ n"
05.200.790/0001-72

Habilitada

I MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA . EPP ,

CNPJ no I 6.482.909 1000 l -63

Habilitada

I SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVL
LTDA - ME, CNPJ n' 18.065.37610001-40

Habilitada

I CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ

n" 15.165.978/0001-80

Habilitada

1 SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CTA

LTDA - ME, CNPJ n" 15.374.77810001-38

Inabilitada

Lote

no

Proponente
Qualificação

econômica financeira

1 CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ n'
05 .200.7901000t-72

Habilitada

I MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDÀ - EPP ,

CNPJ n' I 6.482.909 /0001 -63

Habilitada

1 SA]\TOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL
LTDA - ME, CNPJ n" 18.065.37610001-40

Habilitada

I CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ

n" 15.165.978/0001-80

Habilitada

1 SEBASTIAO CHACON DOS SAI\ITOS & CIA
LTDA - ME, CNPJ n' 15.374.77810001-38

Habilitada

Lote

no

Proponente S ituação

Jurídica

Regularid

ade Fiscal

Capacidade

Técnica
Qualificação
Econômica

Habilitação

Final

I CONSTRUTORA
L.F,T. LTDA - EPP,

CNPJ no

OK OK OK OK Habilitada

E-mail: licita sb ov site: g1yy.6!,p1gq@
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Estâdo do Paraná

03. PROPONENTES IUBILITADAS E NABILITÁDÁS
A comissão de licitação ante o exposto nos itens anteriores deste relatório, com base no

edital, na legislação pertinente considera:

03.1 IIÀBILITADA. as seguintes proponentes

a) CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ n'05.200.190/0001-72;

b) MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP, CNPJ n" 16.482.909/0001-

63;

c) SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, CNPJ n"

18.065.3761000140;

d) CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ n' 15.165.978/0001-

80.

03.2 INABILITADA. a seguinte proponente

a) SEBASTIÃO CHACON DOS SAI\TOS & CIA LTDA - ME, CNPJ n"

15.374.77810001-38

Nova Santa Barbara, 31 de outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo BittencouÍl de Moraes, 222, Fone (fax)
E-mail: liciracao@nsb.or.sov.br

NOVA SANTA BARBARA

(43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná
site: www.nsb.pr.gov.ú

05.200.790/0001-72

I MAKINO
CONSTRUCOES
CIVIS LTDA - EPP,
CNPJ n"
16.482.90910001-63

OK OK OK OK Habilitada

1 sANTos &
GONCALVES
CONSTRUCAO
CI\/IL LTDA - ME,
CNPJ no

18.065.37610001-40

OK OK OK OK Habilitada

I CONSTRUTORA
PINHALENSE
LTDA - ME, CNPJ n"

15.165.978/0001-80

OK OK OK OK Habilitada

I SEBASTIÁO
CHACON DOS

SAI\TOS & CIA
LTDA - ME, CNPJ n"
r5.374.7',t8/000t-38

OK OK NAO OK Inabilitada
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NOVA SANTA BARBARA

Eduardo Nh#nhe, d" Souru
Presidente da Comissão de Licitação

Fab lo nque Gomes

Membro

e

.a-u-
Ivan Satihiro m

Engeúeiro Civil do Município
CREA PR IO44O7ID

Angel Pereira
uridico

Rua Waltedo BittencouÍ de Moraes, 222, Fone (fax) (a3) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br site: www.nsb.or.sov.br
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÂO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013.

A Comissão de Licitação, integrada pelo Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG no

27.006.901-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n" 10.407.423-5 SSP/PR e a Srta.
Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP,ryR, o Engeúeiro Civil do Município, Sr.
Ivan Satihiro Tagami, e Sra. Angelita Oliveira Maíins Pereira, responsável pelo
Departamento Jurídico, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
Tomada de Preço n" 00712013 - Contratação de empresa especializada para reforma e

ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Cameiro",
que após a analise e verificação da documentação de habilitação das proponentes,
decidiu IIÀBILITAR as seguintes proponentes:

Lote N" EMPRESA

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, CNPJ n" 05.200.79010001-72

MAKINO CONSTRUCOES CMS LTDA - EPP , CNPJ n"

16.482.909/0001-63

SANTOS & GONCALYES CONSTRUCAO CIYIL LTDA - ME,
CNPJ n' 18.065.37610001-40

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ no

15.165.978/0001-80

E INABILITAR as seguintes proponentes:

Lote N" EMPRESA

SEBASTIÃO CHACON DOS SA.I{TOS & CIA LTDA - ME, CNPJ n"

15.3'74.778t0001-38

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste

edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quz quer

proponente que se sinta prejudicad4 para interposição de recurso.

Nova Santa Brirbara, 3l de outubro de 2013

&
Eduardo MonÍanher de Souza

Presidente da Comissão de Licitação

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santâ Bárbara-Paraná
E-mail: licitacao@nsb.or.sov.br site: www.nsb.or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEI TURA IV1UNICI PAL

ESTÂDO i,,) PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS N" 007/2013 - VOLUME I

Aos 30 dias do mês de maio de 20 14, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório de Tomada de Preços n' 00712013,
registrado em 09110/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 001 ao n" 294.

Ehiru [os Santos
Responsável pelo Setor e Licitações

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO

Rua Walficdo Biftencoun Jú Voraes n'222. Centro. Fone ll 1266.8100- CEP - 86.250'000 \o\a Santa Biirbar.r- Paraná
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