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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
construção de reservatório em concreto armado
de 800.000 l, reservatório elevado capacidade
í00.000 litros, rede de energia elétrica e instalação
do conjunto moto bomba do poço tubular
profundo, destinado ao abastecimento de água no
município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao
TC/PAC 0736t2011.

DATA DA ABERTURA - 03/06/20í3 às 14:00 horas

VALOR MÁXIMO - R$ 690.940,0í (seiscentos e noventa mil,
novecentos e quarenta reais e um
centavo).

VOLUME I
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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
construção de reservatório em concreto armado
de 800.000 l, reservatório elevado capacidade
100.000 Iitros, rede de energia elétrica e instalação
do conjunto moto bomba do poço tubular
profundo, destinado ao abastecimento de água no
município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao
TC/PAC 0736t2011.

DATA DA ABERTURA - 03/06/2013 às 14:00 horas

DOTAÇAO:

. 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;

. 004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de
Agua;

.17.512.0205.í007 .- Ampliação do Sistema de
Abastecimento de Agua;

. 44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

VALOR MAXIMO - R$ 690.940,01 (seiscentos e noventa mil,
novecentos e quarenta reais e um
centavo).
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t'Ítn3NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNoÊructe TNTERNA

Nova Santa Bárbara,03 de maio de 2.013.

DE: SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS EXTERNOS

PARA: SETOR DE LICITAÇOES

Tem o presente à finalidade de solicitar ao Setor de Licitações que

tome todas as medidas necessárias para abertura de procedimento licitatório para

Contratação de empresa especializada para execução de obras no sistema de

abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara, atendendo ao

TC/PAC 073612011 e projetos anexos, num valor estimado de R$ 690.940,01

(seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta reais e um centavo).

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

Or
An Ca r ignardi

blicos ExternosSecretário rviços PU
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sERVrçO AUTôNOMO MUNTCTPAL DE ÁGUA E ESGOTO
coNVÊNIo coM A FUNDAçÃo NAGToNAL DE SAúDE
NOVA SANTA BÁRBARA . PARANÁ
CNPJ 95.562.9141OOO1-52 - E-MAII-: samaensb@onda.com.br

oFicto No '1 1/2013

Nova Santa Bárbara - Pr., 15 de março de 2.013

Prezado Senhor,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, relação de
materiais e relação de obras e serviços de engenharia para que seja realizado o processo

licitatório das demais metas e prosseguimento da execução do Convênio TC/PAC
0736t2011.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar
protestos de consideraçáo.

D res
Gerso

iretor P
uetra unl

idente do ae

Exmo Sr.
Claudemir Valério
Prefeito Municipal
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ITEM

PLANTLHA DE SERVTÇOS
E

ES PEC tFtcAÇôes rEcrvtcas

ESPEcTFtcAÇÃo uNrD erDE UNITARIO TOTAL

comsrRuÇÃo DE RESERVAToRto EM coNCRETo ARMADo DE Boo.oo0 L
INCLUINDO MATERIAIS

1

Construção de 01 (um)
reservatórro em concreto
armado formato circular, com
volume de 800 000 litros.
compreendendo Íu ndaçáo
fornecimento e aphcação de
formas, aÇo estrutural e
concÍeto bem como servlços
de im permeab ilização pintura.
calçadas instalaÇào de
conexÕes para estravasor de
entrada e saida do
reservatórro, rnstalação de
conexão para ventilação do
reservalorio Fornecimento de
escada removível, guarda
corpo de proteção lateral
escada interna conÍorme
projeto e especiÍicaçÕes GL 01

VALOR TOTAL MAXIMO 384.792,83
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PLANTLHA DE SERVTÇOS COM FORNECTMENTO DE MATERtAtS

ITEM ESPECTFTCAÇAO
Serviços Preliminares
LocaÇão da obra
Movimento de Terra
Escavação manual em terra para
alicerce e prso, inclusive
carga/descarga.
Escavaçáo manual de vala para dreno
de fundo e carxa. rnclusive
carga/descarga
Fundação
Fundação direta com compactação do
terÍeno e colocação de camada de 5cm
de brrta no1 fortemente apiloada em
toda a base da obra
Assentamento de manilha cerâmica

Formas curvas em maderra
compensada resinada (e= í 5mm).
inclusive corte, montagem, refo rços.
gravatas con traven tamento e
escoramento, com aplicaÇão de
desmoldante e desforma (paredes)
Formas planas em maderra
compensada resinada (e=15mm).
rnclusive corte. montagem, reforços,
gravatas. conlraventa me nto e
escoramento. com aplicaÇão de
desmoldante e desforma
lpilares vrgas.tampa).
Estrutu ra
Corte, dobramento e montagem de
armadura de aço CA60 e CA50 para
concreto armado, inclusive arame
(paredes p rla res. vrgas)
Corte, dobramento e montagem de
malha de aço CA60 para concreto
armado rnclusive arame (lales de
fundo e da tampa).

Preparo e lançamento de concreto
estrutural fck 20 Mpa com adrtrvo

UNID QTDE Unitário Total

11
2.0
21

225.00

800

225 00

65,00

800

420 00

m2

m3

m3

127,50 m3

22

3.0
31

s.0
51

32

4.1

mtrpo dreno, ponta/bolsa DN 100
3 3 Colocaçào de camada de Oirtá no 1 em

torno do dreno de fundo 0 4 X 0 3 X
65m

3 4 Camada de concreto magro. Íck g
Itilpa,traço 1 3.6. (e=5cm), lançado em
toda a base da obra.

4.0 Formas

m'

m'

11,25 m'

475,00 m'

q)

10 500 kg

1 564 kg

53
145 00 m'
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6.0
61

62

rmpermeabilrzante (stka 1 ou simtlar)

Revestimento
Revestimento rnterno da lale do piso e
externo e da laJe de cobertura com
argamassa de ctmento e areta
(chaprsco e emboço) espessura de
3cm. traço 1 3. com aditrvo
rmpermeabrlizante (sika 1 ou srmilar).
conforme especrfrcação anexo.
Remoção de rebarbas de concreto e de
pontas de aço para a regularrzação das
paredes rnternas e da superficre
interna da laje da tampa com
argamassa semifluida de cimento e
ateta Írna, traço 1 3. com ad tllvo
(SikafixSuper ou similar) aplicada com
feltro conf orme espeofrcaçao anexo

lmpermeab iLzaçáo das superf ícres
internas. das paredes do piso e da
tampa com aplicaçâo de 3 demãos de
Denvertec 100 ou simrlar (consumo de
2.0k9/m') e 3 demãos de Denvertec
540 ou srmilar (consumo de 3,5 kg/m'),
rncluso véu de nylon (malha 1X1mm)
entre a 1'e 2" camada cocnforme
especificaÇão anexo.

Acabamento de la;e de cobertura com
aplicaçáo de manta rm permeabrliza n te
a base de asfalto e estruturada com
filamentos de poliéster. com uma das
faces revestrdas com lâmina de
aluminro refletrva aos raios solares e
altamente resistentes as tntempérres

P intu ras
Preparo e pintura das paredes externas
do reservatorio com tinta acrílrca na cor
concreto 2 demãos

Pintura da calçada exteÍna com tinta
para cimentado. cor crnza

8.0 Complementosexternos

Calçada em concreto srmples largura
0 7m e (e=7cm), acabamento
desempenado

416 00 m2

416,00 m2

617 00 m2

216.40 m2

445,00 m2

38 70 m2

b.J

64

7.0
71

72

38,70 m2

B1
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Carxa de alvenarra de trlolos com
chaprsco e emboço e tampa de
concreto. para saída do dreno.
Íegistro de limpeza e exlravasor ('1 .0
X 0.8 X 1,0m)

83
Fornecimento e instalaçáo de Tampa
metálrca com basculante. porta
cadeado e cadeado 45mm. conforme
projeto

B 4 lnstalaÇão de ConexÕes em Íerro
dúctrl diâmetro DN 200, pata
extravasor. entrada e saÍda de água
do reservalorio. conforme proleto

8 5 lnstalação de ConexÕes em ferro
dúctil diâmetro DN 100 paâ
ventrlaÇão. do reservatono. conforme
pÍoJeto

8 6 Fornecrmento e instalação de Escada
removível. guarda corpo de proteção
lateral e escada interna. conforme
proJeto

1 00 uNt)

1 OO UND

9.0
91

911
912
913
914
915
916
917
92

921

Administração local da obra
Gastos com Pessoal
E ngen he rro

Cadista
Encarregado
À/estre de Obra
Vigia Noturno
Aludante de Pedreiro
Pedrerro
Despesas Adm inÉtrativas
Energia Eletrica

SUBTOTAL R$= 338.15a,63

UND QUANT UNITARIO TOTAL

48
120
300
480
480
480
480

100 vb

KW/H 5000

100 vb

1.00 vb

m2 500

H

H

H

H

H

H

H

SUBTOTAL
TOTAL

2 URBANIZAÇÃO NA ÁREA DOS RESERVATORIOS _ PÁTIO DO SAMAE
2.1

Fornecrmento e plantio de grama em
placas. inclusive preparo e adubação
do terreno na área do reservalórro.
Fornecrmento de Portáo em ferro. de
duas Íolhas com cantonelra e barra

22 und 1



0ns
de 112"

dobradiças
galvanrzados
padrão (4 00
projeto

galvanizado, com trinco
e acessoflos

e prntados. conforme
X 2 00) ConÍorme

23 Cerca de tela galvanrzad a malf'a 2"
com mourÕes de concreto e mureta
de alvenarra de 0.40m de altura. com
um palanque a cada 2 00m e cantos m
reforçados e escorados. conforme
projeto

116

SUBTOTAL R$ 17.424,50

ITEM
3

ESPECTFTCAÇAO UN|D QTDE UNTTARTO

Montagem da estação de recalque de água tratada
TOTAL

Montagem de 02(dors) conJU ntos
bombas de erxo horizontal com
elétrrco de 10 CV.

moto
moto r unid

3.1

3.4

ITEM

Partrda e aiustes frnars do srstema de
recalque de água tratada

2

1unrd

SUB
TOTAL

15.800,00

ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

CONSTRUÇAO DE ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO DO POÇO

da tubulaçâo de sucção do
apoiado e de recalque para o
elevado (barriletes) em tubos
de ferro galvanrzado em 4

unid

polegadas

1

It/ontagem
reservatórro

3.2 reservatorio
e conexôes

lnstalação do paínel elétrico de
acionamento e comando dos conjuntos
moto bombas de 10 CV da estação de
recalque

unid
3.3

1

I

4

Construçáo de abrigo com 3.'12 m2 para o
quadro de comando do poço artestano. com
fornecimento de material e mão de obra
Conforme proleto

Serviços Preliminares
Lrmpeza manual do terreno

GL 0í

41
nt'411 80,00
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412
42

Locaçáo da obra
lnfra estrutu ra
Estacas trpo broca f 20cm. 1,5m de
profundidade média com 4 esperas f 10mm
Abertura de valas para acomodar baldrame
Formas de maderra para baldrame
Aço CA60 í 4,6mm dobrado e montado
Aço CA50 f '1 Omm dobrado e montado
Concreto estrutural (1 2.4) fck 150 Mpa
mrsturado a mão e lançado para baldrame
Elevação da a lvenaria
Aplrcação de rsolante com papel alcatroado
ou prntura com lgol com 2 demãos
Alvenarra de tijolos 6 furos e = 112 uez.
assentados (l=1scm) com argamassa
mrsta (1 4 12)
Execução de laje em concreto armado.
para base do Quadro com espessura de 7
cm. conforme projeto

Colocação de elementos vazados em
cerâmrca. conforme proleto
Porta metálrca. com caixrlho guaÍnrção,
Íechadura. com trinco. externa, Íixada
confoÍme proleto
Execução de laje em concreto armado.
paía cobertura, com ad rtivo
rmpermeabrlrzante e espessura de 7 cm

Alvenarra de trlolos 6 furos e = 112 vez com
argamassa mista (1.4. í 2) para enchimento
no fundo do Quadro , conforme projeto
revestimento
Chapisco com argamassa de cimento e
arca \1 4)

Emboço com argamassa mista de cimento,
cal e arera 11 4. 1 0)
Reboco com argamassa de cal hrdratada
'1 15
P iso
Aterro apiloado manualmente em camadas
de 20 cm.
Lastro em pedra bnta apiloada
manualmente e = 5cm.

Lastro em concreto simples traÇo (1 3 6)
com adrtrvo hrdrofugo lançado e = 5 cm

Crmento ('1 5) alisado impermeabilizado c/
regularização de piso
lm pe rmea b ilizaçã o

m'

m

B0 00

6,00

152
q o-7

39 78

0.23

14 20

036

644

1,20

690

34 84

300

300

300

421

422
423
424
425
426

m'
m'
kg

kg

m'

43
431

m 7,60

432

433

m'

m'

UN

m'

m'

m'

434
m' 221

í00
435

436

,, 1'-

441

442
m' 34,84

443

452

453

45
451

454

m'

m'

m'

m'

46

m' 3,00
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461 lmpermeabilrzação de lale de cobertura com

vedapren ou srmilar. 2 demáos
Pintura
Látex em parede de alvenarra e la.les de
concreto em 2 demãos com selador e
iixamento.
Esmalte sintétrco em porta metálrca e portão
em 2 demãos com fundo nrvelador e
lixamento.

lm permeab ilrzaÇão com silrcone de
elementos vazados cerâmrcos (cor natural)
lnstalação elétrica
Entrada de servrço

lnstalação de rluminação e foça. rnclurndo
eletrodutos e acessónos
Serviços Externos
Ca çada em concreto simp es e argamassa

Fornecrmento e Pavimentação com pedÍrsco
e=5cm, inclusrve aprloamento sobre terreno
preparado.
Cerca de tela galvanizada malha 2" com
mourÕes de concreto e mureta de alvenarra
de 0.40m de altura, com 1 palanque a cada
2.00m e cantos reÍorçados e escorados,
conforme proleto.
Fornecrmento e rnstalaÇão de Portão em
Íerro. de duas folhas. com cantonerra e barra
112". galvantzad o, com trinco, dobradiças e
acessórios galvanrzados e pintados,
conforme padrão (  00x2,00) conforme
proleto em anexo

47
471

m'

m'

m'

un

2

un

6.44

0,46

í68
472

473
m' 15 20

48
481
4 82

49

1,00

100

\ag:

5

m
re ularzada

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO ARTESIANO

7.70

m' 80 00

m 36 00

1,00

Sub Total R$ 4.562,03

51

52

53

subtotal 4.791,35
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ITEM
6

6.2

Monta
ESPECIFTCAÇAO UN|D QTDE UN|TARIO

em hidráulica e eletromecânica do poço tubular
TOTAL

rofundo

lnstalação do painel elétrrco de
'acionamento e comando do conlunto moto
bomba do poço

unid 1

Sub total RS 4.750,00

em tubos e conexÕes de Íerro galvanrzado
de 4 polegadas e rnterlrgaçao com a
adutora de água bruta tubo PVC defofo
DN-150

6.1 u nrd 1

Montagem do (barrilete) na saida do poço

lnstalação do sistema de automaçáo e
telecomando entre o poço e o reservatórro
aporado com radro Írequência

unid
6.3

1

unrd
Partida e alustes finais do sistema de
recalque do poço

6.4
1

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

EXECUÇAO DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA E TRATADA7

71

72

73

74

Escavação mecânica de vala enr terreno
natural para adutora com 0 70 m de largura
e '1 .20 m de profundidade minima com
posterior ÍeaterÍo apiloado em camadas de
020m

m' 462

Assentamento
DEFOFO class
conexÕes

Assentamento
DEFOFO class
conexÕes

de lubo de PVC J E

e í Ívlpa - DN 200. rnclusrve

de tubo de PVC JE
e 1 Mpa - DN í 50 inclusive

IV 252

IV 300

8

lv'lontagem da descarga e inlerlrgação com
reservatórro de contato. em peças de ferro UND
fundrdo com bolsas JE e Ílanges

Administração local da
obra

Su btota I R$= 12.989,42

UND QUANT UNITARIO
TOTAL

I



9

013
81

B11
812
ô tJ

814
815
B16
817

82

Gastos com Pessoal
Engen he rro

Cad rsta

Encarregado
l/estre de Obra
Vigra Noturno
Ajudante de Pedreiro
Pedreiro
Despesa s
Admrnrstratrvas

18

72
150
160
120
160
160

KW/H 2500

SUBTOTAL

H

H

H

H

H

H

H

821 Energia Elelrica

R$=17.315,20



r0 014

ITEM ESPECTFICAÇÀO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

CONSTRUÇAO OE RESERVATORIO ELEVADO CAPACIDADE l OO.OOO LITROS
INCLUINDO MATERIAIS.

1

Construção de 01 (um) reservatórro
elevado capacidade .100.000 lrtros.
com diâmetro externo de 3.20m e
altura de 20 00m. pelo processo de
peças pré moldadas em concíeto
centrif ugado. compreendendo
fundos e tampa em concreto. bem
como serviços de
im perm ea b ilizaÇáo e execuÇáo de
Íu ndação profunda, fornecimento de
material e de mão de obra,
conforme proleto.

SUB TOTAL

Administração local da obra
Gastos com Pessoal
Engenherro
Cadista
Mestre de Obra
Vigia Noturno
Ajudante de Pedrerro
Pedrerro
SUBTOTAL
TOTAL GERAL LOTE O2

QUANT UNITARIO TOTAL

12

08
80
120
80
80

R$=
R$=

161 .735,05 í 61 .735,05

't 6't.735,05

7.198,20
168.933,2s

GL 01

2

21
211
212
ZIJ

214
)1q

216

UND

H

H

H

H

H

H
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ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

CONSTRUÇAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

1.2

02
21

211

213

Fornecrmento e montagem de Padrão de
entrada de energia elétrrca triÍásica com 50
amperes. ConÍorme normas da Copel em
barxa tensão

Administração local da obra
Gastos com Pessoal
Engenherro
Cadista
Encarregado

GL1

Sub Total R$= 33.0í7,39

H

H

H

í0
OB

tô
Subtotal R$=1.463,30

TOTAL GERAL LOTE 03 R$=34.480,69

1GL

ProJeto aprovado na Copel e execução de
uma torre de transformaçào com
transformador de 125 KVA, primário de
138 KV e secundário de 220l380V com
posto de medrção e entrada de servrço de
3x200 A, na aÍea do poço artesiano Com
fornecrmento de material e mão-de-obra

1.1

-I



l

1 lnstalação do Con

lnstalação do conjunto moto bomba
submersivel no poço tubular profundo com

unto moto bomba do o o tubular rofundo

016

RS23.750,00

Subtotal R$=1.350,74

R$=25.100,74

1.1

02

21
211
212
213

unrdmotor elétrico de 100CV. e
; profundidade.

276 M de

Sub total

Administraçâo local da obra
Gastos com Pessoal
Engenheiro
Encarregado
Vigra Noturno

H

H

h

10

16

12

TOTAL GERAL LOTE 04

TOTAL 690.940,01

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
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QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMATIVO DO PROJETO

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Paraná
Projeto de ReÍorma e Ampliação do Sistema de Água do Samae

c EDrFrcaçÃo paRÂ ESTAÇÃo DE REcaLouE DE ÁGUA TRÂTAoA E REsERvaróRto ELEvaDo

i:l:...,.VJUnit ::ri-....,,,.l,jtota I:,,,..ç9,D-
.::StNÀPl

1 Urbanização da Area do Reservatório
't.'l Plantio de gÍama em placas, inclusive preparo e adubaÉo do

terreno
3324 +

7 4236t001
500 4,32 4.160,00

1.2 Cerca de tela galvanizada malha 2" com mourôes de concÍeto
e mureta de alvenaria de 0,40m de altuía, com '1 palanque a
cada 2,00m e cantos reforç€dos e escorados, conforme
Droieto.

m 116 78,'t0 9.059,60

Poítão em Íerro, de duas folhas, com c€ntoneiÍa e baÍa 1n",
galvanizado, com trinco, dobradiças e acessórios
galvanizados e pintados, conforme padráo (4,00x2,00) em
anexo.

und 1 720,00 720,OO

2

Subtotal í3.939,60
Constlução de Reservatório Elevado

2.1 lnfra estrutura
ConstruÉo do reservatório elevado capacidade 100.000
litros, com diâmetro externo de 3,20m e altuÍa de 20,00m,
pelo processo de peças pré moldadas em concrêto
c€ntrifugado, compreendendo fundos e tampa em concreto,
bem como serviços de impermeabilização e íornecimento de
Íundecáo ôíofunde

UND í 135.146,60 135.'146,60

Subtotal í35.í46,60
3 Montaqem da EstaÇão de Rêcalque de Água Tratada

3.1 Equioamentos Eletromecánicos

UND 1,00 1.250,00 í.250,003.'1.'1 Padrâo de entrada de energia elétrica triíásica com 50
amperes, conforme normas da Copel
Fomecimento de macro medidor eletromagnético para

controle de vazáo da saída do reservatório, drâmetÍo ON 150,
UND 1,00 9.'105,66 9.105,66

3.1.2

UND 4,00 360,22 '1.440,88Extremidade cpm flange e bolsa, em ferro ductil centriíugado,

classe PN10 ( NBR-7560) - DN 150

2,OO 3.677,32 7.3U,U

3.1.4 Conjunto moto bomba de eixo horizontal, vazão de 54m3 / h e
altuÍa manométnca de 24,0 m.c.a. , rendimento mínimo de
63%, potência máxima de 10 cv, motoÍ elékico trifásico de
22OV,60 Hz e catacteristicas construtivas conforme catálogo
anexo.

UND

í,00 1 1.858,0í í í.858,01

Painel elétrico de comando e proteÉo de motor elétÍico
trifásico, potência 10CV, tensáo de 220 V, 60 Hz, provido de
chave estática do tipo " soft staÍter " e de toda proteção contra
falta de Íases sobre tensóes e para - raios e de instrumentos
de leitura

UND

Tubos e conexóes em Íerro dúctil para montagem da
tubulaÉo de sucçáo e recalque dos conjuntos moto bombas
e interligaçóes com o reervatório elevado de distribuiÉo, em
íerÍo dúctil com flanqes diâmetro DN 100.

3.1.6

3.í.6.í Barrilete de sucÇão
2.00 421,O4 u2,08UND 60273.1.6.1 1 ReqistÍo qaveta em bronze 4"

M 21'15'l 12,00 62,61 751,323.1.6.1.2 tubo em feno qalvanizado FG 4" L=60
UND 12431 2,OO 266,60 533,203.1 .6. L3 Uniáo em assento ónrco em bronze FG 4"
UND 3915 2,OO 65,83 13í,66Luva ferro qalvanizado FG 4"3.1.6.1.4

58,65 234,60UND 4183 4,003.1.6.1.5 Niple duplo FG 4"

Barrilete de Recalque3.1.6.2
1.502,64M 21151 24,00 62,613.1.6.2.1 tubo em ferro qalvanizado FG 4" L=60

UND 3469 4,00 113,94 455,763.',1.6.2.2 ioelho 90" FG 4"
6300 1,00 142,67 142,67UND3.1.6.2.3 TE FG 4'

UND 4'183 8,00 58,65 469,203.1.6.2.4 Niple duplo FG 4"
UND 6027 2,OO 421,04 u2,o83.1.6.2.5 Reoistro qaveta em bronze 4"

533,20UND 12431 2,OO 266,603.1.6.2.6 Uniáo em assento cónico em bronze FG 4"
UND 10415 2,OO 817,69 1.635,38Valvula de retenÉo em bronze FG 4"3.1.6.2.7
UND 2,OO 71 ,17 142,ULuva de reduÇáo FG 4" X 2 1l2"

4208 8,00 26,29 2'1o32UND3.1.6.2.9 Niple duplo FG 2 'll2"

2.1.1

3.1.5
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Acessórios3.1.7

3.1.7.1 Anuela de borracha para iunta com flanqe PN10 DN '100 UND 10,00 4,00 40,00
3.1.7.2 Anuela de boÍracha para iunta com flange PN10 DN 150 UND 4,00 23,72
3.í.7.3 AÍruela de borracha para junta com flanqe PN10 DN 200 UND í0,00 8,00 80,00
3.1.7.4 Parafuso de aço com porc€, cabeçá seiavada com rosca

lonqa, 16mm X 75mm.
UND 90,00 5,21 468,90

3.1.7.5 Paraíuso de aço com porca, c€beça sextavada com rosca
lonqa, 20mm X 90mm.

UND 140,00 9,24 1.293,60

SUB TOTAL 4í.34í,86

3.í.9 Mão de obra para montagem da estação de recalquê

3.1.9.1
Montagem de o2(dois) conjuntos moto bombas de eixo
horizontal com motor êlékico dê 10 CV

UND 2 440,00 880,00

3.1.9.2
Monlagem da tubulaÉo de sucçâo do reservatório apoiado e
de recalque para o reservatório elevado (barriletes), em tubos
e conexôes de ferro galvanizado em 4 polegadas.

UND 1 9.600,00 9.600,00

3.1.9.3
lnstalaÇáo do painel elétrico de acionamento e comando dos
conjuntos moto bombas de 10 CV da estação de recalque.

UND 1 960,00 960,00

3.1.9.5
Paítida e ajustes Íinais do sistema de recalque de água
tratada.

UND 1 1.200,00 1.200,00

5

TOTAL GERÂL

subtotal 12.640 0

203.068 06

Urnau

Administração local da obra
Gastos com Pessoal
Enoenheiro 30 ooooo27075.í.í H 99,05 2.97't,50

5.1.2 Cadista 80 H 30,00 2.400,00
5.1.3 EncarÍeqado 150 000004083 H 14,55 2.182,50

240 000004069 H5.1.4 MestÍe de Obra 32,94 7.905,60
5.1.5 Viqia Noturno 240 000010508 H 10,62 2.U8,AO
5.1.6 Aiudante de Pedreiro 240 000006127 H 10,1 1 2.426,40
5.1.7 Pedreiro 240 000004750 H 13,14 3.153,60

Despesas Administratrvas
2500 000002705 H5.2.'l Enerqia Elétrica 0,37 925,00

subtotal

TOTAL GERAL DA CONSTRU O (Sem BDI) WEffi
24513

278.348,44TOTAL GERAL DA CONSTRUÇAO (Com Bol de 25%)
1.253.722,01TOTAL GERAL DO PROJETO (Com BDI de 25%)

@
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QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMATIVO DO PROJETO

Prefeitura Municipal de Nova SantaEái6ãiã -Pã ã
Projeto de Reforma e Ampliaçáo do Sistema de Agua do Sâmae

A PERFURAçÃo E tNsralAçÃo oE utú poço TUBULAR pRoFUNoo NoaeuiFERo GUARÂN|

vJuntt. VJtold -
ITEI t DrscRrf,rx4çÃo Da§.§ERvrços 

.
ut{tD. coD

SI]IAPÍ
OTDE Rtt

1 PgIqIaçâo de Poço

1.1

PerfiiraÉo de um poço tubulaÍ
píofundo para caplar água do ÂquíÍeío
Guarani, com 12 114" de diâmetro e
350 m de profundidade, em rocha
basáttica da formaÉo Sena Geral e
ÍoímaÉo Bolucatu Prramboia,
compreendendo peíuÍaÉo, instalaÉo
de túbo de bocá paía isolamento hidro
sanitáÍio, revestimento, Íiltros e pré-
fltros, leste de produÉo, análrse da
água e relatório conclusivo.

12 Transporte e Montagem do Canleiro
de ObÍas

VB 1 5.050.00 5.050,00

1.3
PeÍíuraÉo em 17.1/2'de 000 até
17,40 mts. (Solo) 17,4 180.02 3.132.00

14 PerfuraÉo em 12 114' de 17 ,40 alé
292,00 mts. (Basalto)

MT 274,6 390.00 107.094.00

15 PeíuraÉo em 12.114" de 292 alé 32O
mts. (tuenilo)

2A 199,50 5.586.00

RelatóÍio Geológico ConclusNo VB ,| 'Í00,00 100,001.6

VB 1 2000.00 2.000,0017 Transporte e Montagem dos
Equipamentos de Teste de Vazão

HR 39 390,00 3.900.00í8 Teste de vazào com Bomba
Submersa (Energia Local)

HR 39 70.00 2.730,00019 GerâÉo de Eneígia com Grupo
Gerador 120kwa

HR 10 400.00 4.000.001 .10
Desenvolvimento do Poço com
Compressor de Àla Pressão

900.00 900,00CimentaÉo do Espaço Anelaí e Laje
de Prot. Sanitária

V8 11.11

Anuência Prévia/Outoíga de
Perfuraçáo e ART s

VB í 600,00 600,001.13

í 1200,00 í 200,00
Processo de Outorga de Uso, Análises
de Áqua e Taxas

VB1 .1,í

MT 18 480.00 8.640.001 .15 Revestimento em 14" - Aço SCH20

283.44 51.019.20Revestrmento em 08' - Aço SCH20 MT 1801 .16

MT 36,05 490,00 17.664,501.17
Filtro em 06" - Espiíalado Galvanizado
ReÍorçádo

TN 21 500,00 10.500.001 .18
PrêFiltro de Seixos de Quartzo - Gran
1,5 a 30,0mm'

KG 8 60,00 480.00Guias CenlralizadoÍas1 .'19

PÇ 1 100,00 100.001.22 Tampa de Fundo em Aço SCH20

PÇ 1 150,00 150,00Tampâ do Poço em Chapa de Aço em
14',

1.23

Subtotal 221-U5,70

221.8/5,70

I
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2 Construção dê rêde dê ênêrgia slótrica

2.1

lnslalaçáo de uma eslaÉo de energia
eletrica elelrica trifásica em Alta
Tensão. com transformadoÍ 125
KVA, píimáíio 13,8 KV e secundáno
220880 V, com Posto de mediÉo e
entrada de seNiço de 3x200 A,
compíeêndêndo:

2.1.2
ADAPTADOR ESTRIBO CB4 2AWG
94000

pç 3 23,47 70,40

2.1.3
ALCA PREF,DC454I LARANJA # 4

25MM
pç 6 2.46 14,74

2.1 .4
ARAME GALVANIZADO I4 (2.IOMM
l6.4MTS/KC)

pç 2 7,56 15.12

ARRUELÀ DE ALUMINIO O] I" pç 4 0.40 1,59

2.1.6 ARRUELA DE ALUMINIO 08 ]' pç 8 16,22

ARRTIELA LISA DE LATAO 04 ]/8"
(2]6PC,'I'G

pç 18 1,02 18,29

2.1 .8 ARRUELA DE PRESSAO O{ ]/8" pç I 0.09 0.80

2.1.9 BUCHA DE ALUMINIO 03 I" pç 3 0.52 1,56

2.1.10 BUCHA DE ALUMINIO 08 3' pç 4 10,08

2.1 11 CÂBO RIGIDO 75OV 95.OOMM pç 72 32,26 2 322,36

2.1.',t2
CONECTOR CLINHA 2-2:04 AwC
92022

pç 3 5,62 16,85

2.1.13
CX P GN P/DISJUNTOR
TERMOÀtrAGNETICO

pç 1 219.23 219,23

2.1.11
CX P EN P,MEDIDOR POLIFASICO
DEMANDA

pç 1 218,74 218,74

2.1.15
CAD(A DE CONCRETO ]O X 30

C/TAMPA
pç 1 23,06 23,06

2.1.16 CONECTOR SPLIT BOLT ]JMM 6006 pç 3 4,41 13,22

2.1.17 CURVA PVC 03 90 I' pç 2 1.71 3.43

2.1.18 ELO FUSIVEL 6K pç 6 3,34 20,05

2.1.19
FITA PIRELLI I.IO AUTAFUSAO I9I'',lM
X IOMI

pç I 10,17 10,17

2.1.20 GRÀMPO LINHA VIVA LV.40 pç 3 116,47

21.21
HÂSTE TERRÁ COBREADA 2.4M X
ln t2,'7MM t

pç 10 16,32 163,24

2.1.22
ISOLADOR T]PO PILAR I5 KV CINZA
llr50 9ç 4 42.92 171,68

2.1.23
LÁCO PREF TOPO CABO 1 AWG
25MM

pç 4 8.86

2.1.24 MAO FRANCESA ]/16'X ]2 X 619 MM pç 6 8,56 51,35

2.1.25
PARÁFUSO MAQUINA 5/8 X 5 OU I6 X
I25 MM

pç 6 2,95 17 ,71

2.1.26
PARAFUSO MAQUINA 5/8 X I2 OU I6
x 100 MM

pç 5.56 33,37

2.127
PINO ISOLADOR PILAR AUTO
TRÁVANTE M. I 6

pç 4 5.65 22,61

2.1.28 PARAFUSO SEXTÀVADO I3 I/4 X I pç 12 0.16 1.90

2 1.29 PARAFUSO SEXTAVADO I7 I/1 X ] pç 12 0.04 0,,í3

2.1.30
PARATUSO LATAO SEXTAVADO 05

l/E x Ll2
PÇ 6 3.48 20,90

c lf Urnau
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2131 PORCA SEXTAVADA ZINCADA 04 I/4" pç 24 0,05 1.2s

2.1 .32 PORCA SEXTAVATA LATAO 04 ]/8' pç I 0.80 7.19

2.1.U

SUPORTE P/TRANSF, B5OO TRIF I85 X
95 MM

TERM DE PRESSAO 95MM 6I08

pç

pç

2

36

59,42

8.26

'1'18,84

297.40

2.1.35 TUBO PVC 02 3/4 ' pç 1 3.63 3,63

2.1.36 TUBO PVC O] I' pç 2 5.10 10,19

2.1.37 TUBO PVC 08 ]' pç 4 31,93 't27,70

2.1.38 \EDAROSCA IOIíT X I8MM pç 2 1,75 3,51

2.1.39 CURVA PVC 08 90 ]' pç 2 15.70 31,41

2 1.40 LtryA PVC 08 l" pç 2 3.21 6.42

2.1.41
ARRUELA QUADRÂDA PADRAO
coPEL 400.012

pç 30 0.49 14,58

2.1.42 CHAVE FUSIVEL TP CF-40 ]5 KV IOOA pç 3 198.30 594,89

2.1.43
PRESILHA P/HASTE TERRA PA-]O I

GRÁNDE
pç 10 8,04 80,40

2.1.44
PARA RAIO POLIMERICO ISKV 5KA
PBP C/FERR

pç 3 163.M 489,13

2.1.15
PARÂFUSO RD 5/8 X I1 OU I6 X 350

MM
pç 2 8.16 16.31

2.1.46 PARAFUSO FRANCES 5/8 X 15 MM pç 4 2,05 4,21

2.1 .17 CABO DE COBRE I6MM I5KV XLPE pç I 9.93 89,33

2.1.44 DISJUNTOR UL ]XI75A ELETROMÀR pç 1 207,42 207,42

2.1.49
MESA PARA LEITURA P/CAIXA
COPEL

pç 1 84,49 84,49

2í50 TFRM PRE.ISOL AMAR GARFO MJ FR.

2493
pÇ 15 4.32

2.1 .51
TERM PRE-ISOL AMAR ANEL M 6 AN.
245t

pç '15 0,40 6,00

2.1.52 CABO PP 7 X 2 50 NIM IKV pç 7.69 38,43

2 1.53
DRACADEIRA NYLON
coNJ TlSR/TI0R/T50R PT 20.00 9.195

1E3,90 HELLERMAN 7890176061980 52

pç 20 9.20 183,90

2.1.54
CHAPA DE ANCORAGEM
1000x200x r00MM l600DA 2,00 59.920

I I9,tl ROMAGNOLE 100001011052153

pç 2 59,92 1í9,84

2.1.55
BRACADEIRA TIPO D 08 3"

C/CHAVETA 6,00 I,034 6,20 THELMAR
r000020160288 s4

pç 6 1,03 6.20

2.1.56
BRACADEIRA TIPO D OJ ]"
C/CHAVETA ],OO O,]81 1.I1THELTíAR
1000020160240 55

pç 3 0.38 1,14

o)_7
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2.1.57
FISCHER S 8 UNITARIO 3OO IO,OO O,I08
1,08 FISCIIER 789113t003005 56

pç 10 0.11 í,08

2.1.58
PARAFUSO MADEIRA4,S X 50 54 IO,OO

0,r l8 r,r8 crsER r000t50060717 57
pç '10 0.12 1 ,18

2.1.59
PARÁFUSO SEXTAVADO SOBERBA I
l/4' x 50 6,00 023i 1,41 clsER
r000r 50070020 58

pç 6 0.24 1,41

2.1.60
FISCHER S IO UNITARIO ]O] 6,00 0,216
1,30 FISCIIER 7891 133001012 59

pç 6 0,22 1,30

ISOLADOR POLIMERICO BASTAO I5
KV

PORCA OLHAL M-I6 4OO 5]2

2.1.61

2.1.62

pç

pç

6

6

50.30

8,98

301,78

53,85

2.í.63 GANCHO OLHAL (ROMA) 400.244 pç 6 8,63 51,76

2.1.ü MANILHA SAPATILHA 5/8' 402,233 pÇ 6 11,60 69,59

2.1.65
PARÁFUSO RD 5/8 X IO OU ]6 X 2OO

MM
pç 4 5,83 23,33

PARAFUSO MÂQUTNA 48 3/r6 X 42.1.66 pç I 0,'19 1,51

2.1.67
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 03

3/t6',
pç 4 0,02 0,09

2.1.68 LUVA PVC 03 1' pç 4 0,44 1,78

POSTE DUPLO T TIPO'8" 6OOKGF X
12 0M

pç 12.1.69 1.154,34 1.154,U

FITA ISOLANTE 20 METROS TIGRE pç 22.1.70 4,18 8,36

2.1.71
CX P DN PÀ,ÍEDIDOR DE CORRENTE
TC

pç 1 1U,12 1U.12

FITA ISOLANTE COLORIDA ]OMT AM
3M

pç 1 1.382.1.72 't,38

FITA ISOLANTE COLOzuDA IOMT BR

3M
pç 1 1,41 1,41

FITA ISOLANTE COLORIDA ]OMT AZ
]M

pç I 1,41 1,412.1.74

FITA ISOLANTE COLORIDA IOMT VM
3M

pç 1 1,41 1,412.1.75

CARTUCHO METALICO VM pç 10 2,20 22,M2.1.76

2.1.77 CRUZETA RETA 90X9OX2OOOMM pç 3 62.59 187.76

2.1.78
CABO NU COBRE 35 MM PA4ETRO
(1M{,1l4K 60,00 n,838 7r02E
BRASCOPPE 1000010190022 77

pç 60 11,84 710,28

COLA SILICONE 28OGRPRTTO ORBI pç I 6,97 6,972.1.79

CABO AIUMINIO 4 S/ALMA 58 KG/'I( pç 30 16,21 486,362.1.80

pç I 7.900.00 7.900,002.1.81 TRÀNSFORMADOR I I2,5 KVA

6.000,00 6.000.00INSTALACAO ELETRICA pç 12.1.82

pç 1 2.000,00 2.000.002.1.83 ENCABECAMENTO COPEOL

1 1.000,00 1.000,00pç2.1.84 PRO]ETO ELETRICO

Subtotal 26.33í,03I

0)2
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3 lúontagem Hidráulica e Eletromecânica do Poço

3.í Material em Feno Galvanizado

3.1.1

Tubo em aço com costura, schedule
40, galvanizado a fogo, Íabricado
conÍorme noíma NBR 5590/2008
(AST[4 A53), diámeho extemo 4"
(114,3 mm) e espessura de parede de
6,02mm, com rosca NPT.

M 21151 276 115,14 31.774,64

3.1.2 Luva FG - DN 4" UNID 3915 46 89,07 4.O97 ,22

3.1.3
Unrão com assento cónico em bronze
4"

UNID 12431 1 266.60 266,60

3.1.4 Te em FG 4" UNID 6300 2 142,67 245,34

3.1.5 Rêgisko de gavêta êm bronze 4" UNID 6027 2 421,M a42,O8

3.1.6
Válvula de retencáo horiz êm bíonze 4'

UN ID 10415 1 817,69 8í7,69

3.1.7 Joelho 45 em FG 4' UNID 3469 2 121,44 212,88

3.1.8

Íampa de poço 12114" em chapa de
aço carbono espessura 2", com
fuíação para tubo 4" e para cabos
elelricos.

UNID í 450.00 450,00

3.1.9 Niple d'rplo FG 4" UND 4183 4 58,65 234.60

3. í.10 Plug FG 4" UNO 1 46,74 46,74

3.1.í 1
Adaptador PBA ponta/bolsa (FG x
PVC) 4" x ON 100.

UND 1 75,88 75,88

3.1.12 Luva de reduçáo FG 5 x 4" UND 1 44,69 ,r4.69

UND 4184 1 95,04 95,043.1 .13 Niple duplo FG 5"

UND 10415 2 8M,503.1.14
Válvula de retenÉo vertical
intermediáÍia, para tubo edulor de 4",
com rosca NPT

1.729,00

Conjunto moto bomba de 100 CV
submersível para poço tubular
pÍofundo de 8", com vazão de 55
m3/h, altura manométricâ = 300 MCA,
tensão 220l380 Volts tÍifásico.

UNID 2 23520,00 47 .040,00

300 111,00 33.300,00
Cabo eletrico triÍasic4 3 X 95,0mm2,
isolamento de 0,6/1,0 KV, perfil

redondo, sem emenda.

300 2.11 633,003.4
Cabo elétrico trifasico 3 X "1,5mm2,
isolamento de 0,6/1,0 KV, sem
emenda.

UND 1 21.406,10 21.406,10

Fomecimento do painél elétrico de
acionamento e comando do coniunto
moto bomba do poço de 100 CV,
monlado com chave estática tipo sofl
starter

UND 1 9.105,66 9.105,663.6

FoÍnecimento de macro medidores
eletromagnético para controle de
vazão do poço, diámetro DN 150,

compreendendo também conexões
em ferÍo dúctil ílanaeadas Dara

19.000.00 19.000.00UND 13.7

lnstalaçáo do conlunto moto bomba
submersível no poço hJbular proÍundo
com motoí elétíico de 100CV ê 276 M

de profundidade.

1 960,00 960,00UND
lnstalação do painel eletrico dê
acionamento e comando do conlunto
moto bomba de 100 CV do Poço..

Hnã
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3.9

Montagem do (bamlete) na saída do
poçP em tubos ê conexÕes de feno
galvanizado de 4 polegadas e
interligaÉo com a adutora de água
btula lúbo PVC deíoÍo DN-150.

Und 1 880 00 880,00

4.0

lnstalaÉo do sistema de automação e
telecomando entre o poço e o
reservatório apoiado, com radio
ftêquênoa.

LJnd ,| 760,00 760,00

4.1
Parlida e âjustes finais do sistema de
recalque do poço. Und 1 1 200 00 1200,00

Subtotal í7S.291,16
1 Exqcuçáo da Adutora

4.1

EscavaÉo mecánicã de vâla em
terÍeno nâlural para adulora com 0,70
m de laÍguÍa e í,20 m de pÍotundrdade
mínima com posterior reateno
apiloado em cámadas de 0,20 m

m
72920 +

73962tO04
462 17.61 8.135.82

4.2
Fomecimento e assentamento de tubo
de PVC, JE, DEFOFO, clâsse 1 Mpa -
DN 200. inclusive conexões.

9829 +
73888/005

72,43 18.252.36

4.3
Fomecimento e assentamento de tubo
de PVC, JE, DEFOFO, classe'1 Mpa -

DN '150. inclusive conexõês.

9828 +
73888/004 300 52,60 15.780,00

4_4 Curva 9e FD Bolsâs DN 150 UNID 2 282.A6 565,72
4.5 dlrva 45o FD Bolsas DN 150 UNID 1 259,70 259,70
4.6 Curva 90P FD Bolsas DN 200 UNID 2 500,87 1.O01,74

4.7
Fomecimento de materiais e
montagem da descarga e interligaçáo
com reservalório de contalo

4.7 .1

Válvula de gaveta de feno íundido
dúctil modular série métricâ chata.
hasle não ascendente, sem "by-pass,
com volante, com íanges classe PN
10. (NBR-12430) DN-í50

um 1 1150,39 1.150,39

4.7 .2
Curva 90p em íeíro dúctil com flanges,
PN 10 (NBR 7675) DN-150.

um 2 476,97 953.94

4.7 .3
Extremidade com Ílange e bolsa, em
feíÍo dúctrl centritugado, classe PN10
(NBR-7560) DN-150.

UM 3 360.22 1.080.66

4.7 .4
Tubo em ÍeÍÍo dúctil centrifugado com
fange/ponla, classe PNí0 (NBR-7560)
DN-150, clmprimenlo (2,75 metros)

um 1 1204.60 1.204.60

Subtotal 48.384,93
5 Sistema de automatização do poço

5.1
Telêcomando Lile Transmissor
VZo,3Wl149,17MHZJ4E.

un 1 702.5 702.50

52 Telecomando
V21149,17 MHzl45

Lite Receptor
un 1 672.5 672,50

5.3 Anlena YAGI 8dB 149,17MHz. UN 2 185 370.00

5.4
Fonte de AlimentaÉo Chaveada 15V pç í 58 s8,00

5.5 Conector SMA Maúo pc 2 13,8 27,60
5.6 ConectoÍ UHF Macho pç 2 17,5 35.00
5.7 Cabo RG-58 pÇ 20 50.00

Bóia eletrica superior pÇ 2 59 118,00
0.00

Subtolal 2.033,60

o)4
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6 Ediíicaçâo parà Âbrigo do QuadÍo de Comando do Poço

6.1
ServiÇos Preliminares

6.1.1
Limpeza manual do terÍeno 73948/016 80,00 1,61 128,80

LocaÇáo da obra 73992 80.00 1.23 98,40

6.2
lníra estíutuía

6.2.1
Estacas tipo broca f 20cm, 1,5m de
protundidade média com 4 esperas f
íomm-

m 6.00 17.54 105,48

6.2.2 Abertuía de valas para acomodaí
baldrame

1,52 11.O4 16,78

6.2.3
Formas de madeira paía baldrame 00005970 5.97 27.87 166,38

Aco CA60 f 4,6mm dobrado e montado kg 73942t002
624 3,'11 16,55

6.2.5
Aco CA50 Í 1omm dobrado e montado kg 73942t002 39,78 2.74 109,00

6.2.6 Concreto estrulural ('l:2i4) Íck'Í50 Mpa
mrslurado a mão e lancado Dara

0.23 215,OO 49,45

6.3 Elevacáo da alvenaria
AplicáÉo de rsolante com papel
alcâtroado ou pintuÍa com lgol com 2
demãos

m 7,60 0,93 7.07
6 3.1

14,20
6.3.2 Avenana de tijolos 6 futos e = 1l2uez,

assentados (l=íscrÍ) com argamassa 331,92

633 Erec!Éo dê laje em concÍeto armado,
para base c,o Quadro com espessura

0,36 13,81 4,97

ColocáÉo de elementos vazados em
cerámica. conÍoíme oroieto.

2,21 11,60 25,58
6.3.4

UN 1.00 178,64 178.64
6.3.5 PoÍta metálica, com caixilho,

guamiÉo, fechaduía, com trinco,

6,44 13.8í
6 3.6 ExecuÉo de laje em concÍeto armado,

para cobertura, com adilivo 88.94

AlvenaÍia de tijolos 6 íuros e = 1/2 vez,
com aígamassa mista (1:4í2) Para

m 1,20 23,38 28.05
6.3.7

64
Revestimento

73928/006 6,90 4,05 27,97
641

Chapisco com argamassa de cimento
e areia ('1:4)

8,38
642 Emboço com argamassa mista de

cimento. cál e areia (1:4:10)
m 34.84 2S1.80

u.u 7,75 269,986 4.3 Reboco com aígamassa de cal
hidratada 1:1:5

65
Piso

65í AterÍo apiloado manualmênte em
camadas de 20 cm.

m 3,00 1,60 4,80

Lastro em pedra brita apiloada
manualmenle e = scm. 3,00 1,94 5.826.5 2

73907 3,00 9,40 28.20
6.5.3 Lãstro em concreto simples traço

(1:3:6) com adrtivo hidrotugo lançado e

= 5 crn.

3,00 12,136 5.4 rmpermeabilizado cJ regulaíização de
prso

m 73920/005 36.39

66
lmDermeabilizacão

6,44 7,83 50,436.6.1 cobeÍtuía com vedapÍen ou similar, 2
demãos.

6.7
Pintura

0.46 7,14 3.30
6.7.1

Látex em paíede de alvenaria e lajes
de concÍeto em 2 demãos com selador
e lixamento.

m 1,68 8,86 14,88
672 Esmalte sintético em poÍta metálica e

porlâo em 2 demãos, com fundo
nlvelador e lixamento-

15,20 15,67 238,18lmpermeabilizaÇào com silicone de
elementos vazados cerâmicos (coÍ
nalural)

6.7 3

III I

in4ü
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2, Pesqu'sa óê mêícádo
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n166.8
lnstaláÇáo elétÍica

6.8.1

6.8.2
EntÍada de seNiÇo

lnstalaçáo de iluminaÉo e foça,
incluindo eletrodulos e âcêssóÍios

UN

I

41598 1,00

1.00

650,00

5,45,42

650,00

u5.42

Servicos Extemos
6.9.1 Calçada em concreto simples e

arqamassa reQ!ilarizada.
m 7.70 16,42 126,43

Subtotal 3.649,63
7 Urbanizâçáo da ÁÍea do poço

7_1
PavimentaÉo com pedrisco e=scm,
inclusive apiloamento sobre lerreno
PÍeParado.

m 80,00 300,80

7.2

CeÍcâ de tela galvanizada malha 2"
com mouíõês de concÍelo ê mureta de
alvenaria de 0.40m de allura. com 1

palanque a cada 2,00m e cantos
reforçados e escorados, conÍorme
0roieto.

m 36,00 78,10 2.811.60

7.3

PoÍtão em ferÍo. de duas íolhas, com

cantoneira e bana 1/2", galvanizado,

com trinco, dobradiças e âcessórios

galvanizados e pintados, conforme

DadÍão (4,0012 00) em anexo.

un 1.00 720,68 720.68

subtotal 3.833,08

4E,t.369,13

8 Administ.açào local da obÍa

8.1 Gastos com Pessoal

8.1.'1 Engenheiro H 000002707 40 99,05 3.962,00

4.1.2 Cadista H 80 30,00 2.400,00

8.1.3 EncaÍregado H 000004083 240 14,55 3.492.00

8.1 4 V€ia Notumo h 000010508 240 í0,62 2.98,80

8.1.5 Ajudante de PedreiÍo h 000006127 80 10,11 808,80

8.1 6 PedreiÍo h 000004750 80 í3,í4 í.05'1,20

82 Despesas Administrativas

8.21 Energia Elétricâ 000002705 3000,00 0,37 1.110,00

't5372,80

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇAO (Sem BDI) 499.741,93

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇAO (Com BDI de 25%) 564.622.78

rnau
Civil

1- Tabela SANEPAR
2- Pêsquisa de merc€do

À: PR - 12 9t6/D



QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMATIVO DO PROJETO

PrefeituÍa Municipal de Nova Santa Bárbara - Paraná

Proieto de Reforma e Ampliação do Sistema de Agua do Samae
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONOÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0310512013.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para construção de
reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado
capacidade 100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do conjunto
moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água
no município de Nova Santa Bárbara e etendendo ao TC/PAC 073612011.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contratação de empresa especializada para construçáo de
reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade
100.000 liúos, rede de energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do
poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água no município de Nova
Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011, sendo que o valor máximo
estimado e de R$ 690.940,01 (seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta
reais e um centavo).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina
S çÕe

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.122 , E - 86.2s0-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails- licitacao@nsb.pr.gov.br - r v. br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA n30
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Departamênto de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 03/05/2013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contrataçáo de empresa especializada para construção de
reservatóÍio em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade
100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do
poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água no município de Nova
Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011, sendo que o valor máximo
estimado é de R$ 690.940,01 (seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta

reais e um centavo).
Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
17.512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçÕes; í 300.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 03 de maio de 2013

Atenciosamente,

Laurita Campos
Contado 5096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222,8 - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - rvrvrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA o-?i

coRREsPoNoÊttcÁ TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0310512013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Antônio Carlos
Bignardi, Secretário de Serviços Públicos Externos, solicitando a contratação de
empresa especializada para construçâo de reservatório em concreto armado de
800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros, rede de energia eléúica e
instalaçáo do conjunto moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao
abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao
TC/PAC 073612011 , sendo que o valor máximo estimado e de R$ 690.940,01
(seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta reais e um centavo) e informado
pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da
dotação:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
17.512.0205.1007 - Ampliaçáo do Sistema de Abastecimento de Agua;
44.90.51 .00.00 - Obras e lnstalaçoes; 1300.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine
Seto

ristina d

rde citaçõe

Rua walfredo Bittencouí de Mordes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFa.r (043) 3266. 1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: Iicilacao(rlnsb-Dr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimarães da Cosla n'5'12 Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N " 95.561 .080/0001-60
E-maal: pI1!:b1@9I!b.ç!E_ú - Novâ Sanla Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitaçã"o

PA8,EGER,ruNÍOrcO

Confonne eryediente encaminhado a esse Departamento

Jurídico em data de 03 de Maio de 2013, uisondo emissdo de parecer sobre o

processo de licitaçao, referente a Contratoçdo de empresa especializada paro

construção de reseruatório em concreto annado de 800.000 litros, reseruatório

eleuado capacidade de 100.0O0 litros, rede de energia elétrica e instalaçao do

conjunto moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de

água no município e atendendo ao TC/ PAC 0736/2011, sendo Ete o ualor

aproximado e estimodo da contratação sero de aproximadamente R$ 690.940,01

(SeiscenÍos e nouenta mil, novecentos e quarenta reais e um centauo), e o despesa

sera suportada com recursos da Secretana de Seruiços Públicos Ertemos, conforme

informação prestada pelo Departamento de Contabilídade do Município, atendendo

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

Houue portanto, manifestação do Departamento de

Contabilidade do Município indicando dísponibilidade orçamentaia, estando desta

forma cumprido o disposto no artigo 14, da Lei n' 8.666/ 93., o qual preceitua que:

nenhuma compra ou seruiço sera feita ou contratada sem a adeEiada

caracteriz,açã.o de seu objeto e indicaçdo dos recursos orçamentó.ios para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiuer dado

causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproueitamento do

procedímento sempre para gorontir a maior competitiuidade e transparência

possíuel, a licitaçao deuerd ser feita na modalidade de Tomada de Preço, nos

termos da legislaçao em uigor, ou seja, determinada em funçdo do limite constonte

no art. 23, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/ 93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Waller Guimaráes da Cosla no 512, FonelFa\ (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: plusb@oDdê.ça4ü - Nova Santa Báóara - Paraná

Por fim, infonna-se que o tipo de licitaçdo a ser adotado é o

preuisto no art. 45, § J ", lncrso I, do lei retro citada.

E o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 08 de Maio de 2013

An ns Perelrd
Aduogada

\J{
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de TOMÂDA DE PREçO n' OO1/2O13, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para construçáo de
reservâtório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado
capacidade 100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do conjunto
moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água
no municÍpio de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736120ll,
normatização de 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" OI5l2012, designando os
membros da Comissáo de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

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

Nova Santa Bárbar t3los l2013

rlo
nicipal

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes n" 222. Centro, Z 43.266.1222, E - 86.250-000 - Noya Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.Dr.gov.br

j"
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÂNA

NOVA SANTA BARBARA 0?6

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
03/06/2013 às 14:00 Horas

OBJETO

VALOR n,lÁXtflO - RS 690.940,01 (seiscentos e noventa m
quarente reais e um centavo).

ooreÇÃo -

Contratação de empresa especializada para construção de
reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado
capacidade 't00.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do
conjunto moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao
abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e
atendendo ao TC/PAC 0736120,,11'.

EDTTAL DE LTCTTAçÃO
TOMADA DE PREçO no 00í/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atÍavés da
Comissáo Permanente de Licitaçâo, torna Público que
Íará realizar no dia 06 de junho 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 LOTE, conforme
se especifica a seguir:

novecentos e

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos,
004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
17.512.0205.1007 - Ampliaçâo do Sistema de Abastecimento de Agua;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçÕes; 1300.

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua
Walfredo Bittencouí de Moraes, n" 222- Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-1222 ou "e-mail" licitacao@nsb pr.qov.br ou
através do site www-nsb pr.gov br

Nova Santa Bárbara, 13 de maio de 2013

-Éo - -ô.

Astln

Eduardo Mon#nner de souza
Presidente da Comissão de Licitação

Poftaia no 015/2012

õ

Rua WalÍrodo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-8'100 C.N.PJ. 95.561.0t0/0001{0
E-mail licitacao@nsb pÍ oov.br - Nova Santa Bátbarc - Pa,aná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARÂ
ESTADO DO PARÁNÁ

Assessoria JurÍdica

Ref. Tomada de Preços n" OO1/2O13 - Contratação de empresa
especializada para construçáo de reservatório em concreto armado de
800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular
profundo, destinado ao abastecimento de água no municipio de Nova
Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736l2oll.

A presente Tomada de Preços, bem como o edita-l
convocatório atendem as exigências da Lei no 8666193.

Nova Santa Bárb 013.

Angel fa
Assessora JurÍdica
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TOMADE DE PREÇO No 001/2013.

Objeto: Contratação de emprosa especializada para construção de
reservatório em concrêto armado de 800.000 l, reservatório elevado
capacidade í00.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do
conjunto moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao
abastecimento de água no municipio de Nova Santa Bárbara e
atendendo ao TC/PAC 073612011.

Entrega dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia 03/06/20í3. Setor de
Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Walfredo Brttencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
PR.

AbeÉura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara,
Rua Antônio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, às 14:00 horas do dia 03/06/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Serviços Públicos Externos, através
da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei Federal no

8666/93 e posteriores alteraçôes, tem a finalidade de receber propostas para a contratação,
pelo critério MENOR PREçO, POR LOTE, do objeto descrito no art. '1o e de acordo com projeto
emanexoeaDotação.

o 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
. 004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
o 17 .512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua;
o 44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

í . DO OBJETO

í . í - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa
especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório
elevado capacidade 100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do conjunto moto
bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água no município de Nova
Santa Bárbara e atendendo ao TCiPAC 073612011, conforme relaçáo de quantitativo,
cronograma físico financeiro, projetos, especificaçóes técnicas, memoriais e infÍa-estrutura
anexa ao resente edital dele fazendo arte conÍorme as es cifica oes a se utr

LOTE 1

Obieto: Construção de reservatório sm concrêto armado de 800.000 l.

Prazo de Execugão: '180 (cento e oitenta) dias, contados do 10o (décimo) dra da data de assinatura do
contrato

Prazo de Vigência do Contrato: 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de assinatura do contÍato

Capital Social Mínimo: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Prêço máximo: R$ 462.425,33 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e trinta e três centavos).

Rua Walfledo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 1266.8 I00, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbam,

Paraná - E - E-mails - lrcitacao@nsb.pr.gov.br - wuw.nsb.pr.qov.ú
1
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> A execução desta obra compreende a disponibilização dos
equipamentos de obra, ferramentas e equipamentos de segurança, bem como o Íornecimento
de todos os materiais, acessórios, mão de obra, com todos os encargos e obrigações de ordem
trabalhista, pÍevidenciária, securitária e civil, necessárias a completa e perfeita execução da
obra.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execuçáo do objeto do edital em epÍgrafe serão

financiadas com os seguintes recursos orçamentários'

- Termo de Compromisso firmado entre município de Nova Santa Bárbara e
FUNASA - TC/PAC 073612011, no valor de R$ 690.940,0'l (seiscentos e noventa mil,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100,8 - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbam,
Paraná - El - E-mails- licitacao@nsb.pr.rov.br - w1'u-n1b.or.sov.br

I

LOTE 2

Objeto: Construção de Íeservatório elevado capacidads 100.000 litros.

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias, contados do 10" (dêcimo) dia da data de assinatura do contrato.

Prazo dê Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatuÍa do contrato.

Capital Social Mínimo: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

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

Preço Máximo: R$ '168.933,25 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e
cinco centavos).

LOTE 3

Objeto: Construção de rede de energia elétrica.

PÍazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias, contados do í0" (decimo) dia da data de assinatura do
contrato.

Prazo de Vigência do Contrato: '150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de assinatura do
contrato

Capital Social MÍnlmo: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: RS 344,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Preço Máximo: RS 34..180,69 (trinta e quatÍo mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove
centavos).

LOTE 4

Objeto: lnstalação do conjunto moto bomba do poço tubular pÍoÍundo.

Prazo de Execução:90 (noventa) dias, contados do 10" (décimo) dia da data de assinatura do contrato

Prazo de Vigência do ContÍato: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato.

capital Social MÍnimo: R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais).

Preço Máximo: R$ 25.í00,74 (vlnte e cinco mil, cem roais e setenta e quatro centavos).
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novecentos e quarenta reeis e um centâvo), que serão pagos conforme execução da Obra e
mediçóes feitas pelo Município.

3 - COND|çOES DE PART|CTPAçÂO

3.1 - Poderão participar da presente licitaçâo

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçóes exigidas pela Lei no 8.666, de 2'l de junho de
1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado 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 condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com
certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n" I e n' 2), ou;

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art
22,§20 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;

b) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do pÍojeto básico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5o/o (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico
ou subcontratado;

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

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de empresas

3.3 - Empresa que íaz 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 . Os envelopes I e ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAçÂO referente à
habilitação, e PROPOSTA, deverão ser entÍegues até na data, horário e local indicados neste
Edital, devidamente fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes
dizeres.

í)- ENVELOPE "r" - OOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 00í/2013
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇO DO PROPONENTE:

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Noya Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

3
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2) - ENVELOPE "[" - PROPOSTA OE PREçO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 00í/20í3
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:

4.2. Não será concedido prazo suplementâr para a apresentação dos envelopes, nem
permitida à alteraçâo ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou einda correção do
que constar nos documêntos ou propostas.

5 - DO TIPO, PREçO E CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:

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

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 690.940,0í (seiscentos e
noventa mil, novecentos e quarenta reais e um centavo).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos serviços executados. As faturas parciais não poderão possuir valores inÍeriores a
10o/o (dez por cento) do valor global do contrato, como também a fatura final não poderá ser
inferior a 40% (quarenta por cento) do valor global do contrato. O pagamento será efetuado
após aprovação da folha de medição.

5.4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem
implicará na aprovação definitiva 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 contrato, pagando neste caso, à empreiteira
contratada, somente os serviços executados até a data da rescisão, com o devido desconlo
dos percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6 . PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1. O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente licitaçâo, será o previsto no
item I deste edital.

6.2. O yazo de execução é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que
deveráo ser Íormalmente justificados, ficando a critério da administração, a aceitaÇão ou não
dessa justificativa.

7 . DA HABILITAçAO PRELIMINAR - ENVELOPE NO í

Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado 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 deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4 (21,0 X 29,7cm) e a
de rosto deverá conter a mesma indicação do ENVELOPE No í. O volume preferencialmente
encadernado com trpo espiral, deverá conter o indice dos documentos com as páginas
correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credencrado da
proponente.

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E100, = - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - lic itacao@nsb.pr.gor.br - uu w.nsb=p1qq1S

4
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7.í - euANTo n naeruraçÃo luníotcn:

7.1.1 - Certificado de Cadastro, nas condiçóes exigidas pela Lei
no 8.666 de 21 de lunho de '1993 e suas alterações, no setor de Cadastros e Obras do
Licitador, ou, na SecretaÍia 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 no 01 e no 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 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. (Modelo no 09
- Anexo).

7.1.3 Registro 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 socredades por aÇóes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis acompanhado de prova da diretoria em exercício, com o ramo de atividades compativel
com o objeto deste edital.

7.2 . QUANTO À RCCUURIOADE FISCAL:

7.2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas

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 apresentação de certidão de
regularidade fiscal e certidáo negativa de divida ativa de trabutos estaduais emitida pela
respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa
emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do Municipio da sede da empresa;

OBS. No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/de
regularidade fiscal e a certidáo negativa de divida ativa Íorem
uniÍicadas, este documento único poderá ser apresentado.

7.2.2 - Prova de Regularidade de débito expedida pelo INSS
(CND), e prova da situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(cRS);

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 1e de maio de í943. (NR).

7.3 . QUANTO A HABILITAÇÃO TÉCNICA:

7.3.1 - Ser empresa de engenharia, devidamente cadastrada no
CREA, apresentando a Certidão de Registro;

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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7.3.2 - Declaração assinada pelo responsável técnico e
representante legal da empresa proponente, que utalizará materiais de boa qualidade constante
no memorial descritivo a serem utilizados na execução da obra;

7.3.3 - Declaração de recebimento de documentos (ModetoÍ
n' 03 - Anexo);

7 .3.4 - Atestado de visita (Modelo n" 04 - Anexo) expedido
pelo licitador. Ê 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 seráo arcados
integralmente pela própria proponente;

Obs. - O profissional representante do proponente, devidamente
habilitado junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a
finalidade de proceder à visita e inspeção. A proponente será responsável por danos pessoais
(fatais ou náo), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas
causados, os quais não teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização.

7.3.5 - Relaçáo de veículos, máquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para execuçáo da Obra, em todas as suas 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 formal de sua
disponibilidade, sob pena de não habilitação. Mesmo que não conste no edital, relação mínima
de veículos, maquinas e equipamentos, a proponente deverá apresentar, sob pena de
inabilitação. (Modelo n" í0 - Anexo).

x

OBS: Caso as certidões 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 EXECUçAO DE OBRA:

7.4.1 - Apresentar atestado de profissional com vínculo
permanente com a empresa, comprovando a execução de no mínimo, uma obra semelhante de
complexidade tecnológica e operacional, inclusive anexando respectiva certidâo de acervo
técnico emitido pelo CREA, com similaridade equivalente ou superior à solicitada no ltem í.

x

.(

X

X

7 .4.2 - Declaração de responsabilidade técnica indicando o
responsável técnico pela execução da Obra (Modelo n'05 - Anexo), até o seu recebimento
definitivo pelo Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização e
anuência do Contratante,

Obs. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um
mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma
pÍoponente.

7.4.3 - Comprovação de vínculo permanente com, "rpr"sar{através de registro em carteira e ficha de registro, entre o responsável técnico pela execuÇão
da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250'000 - Nova Santa Bárbara,
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7.5.3 - Declaração de que concorda com todas as condiÇóes
estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de
fato superuenienÍe impeditivos da habilitação (Modelo n' 06 - Anexo).

7.5 - QUANTO A OUALtF|CAçÃO eCOruÔmrCA FTNANCEIRA: {,

7.5.í - Declaração expressa do responsável legal da proponente - 
/

participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou
concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restriçóes ou notas
desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta.

7.5.2 - Comprovaçáo do capital social, integralizado e registrado na
forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltem í.1.

Obs. O capital social poderá ser atualizado pela proponente para a
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e no 2), através de
índices oficiais específicos para o caso.

x

X

7.5.4 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitanle 7Y
deverá oferecer caução em moeda corÍente brasileira, carta de fiança bancária ou seguro-
garantia no valor estipulado no item I . í deste edital. Este documento deverá constar no
Envelope no 0'1.

7.5.4.1 - A garantia de manutenção da proposta deverá ser
efetuada nos termos do Art. 56, § '1o, l, ll e lll da Lei no 8.666/93. Caso a proponente apresente
a garantia mediante cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta
coÍrente específica, ficando 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
firmado. A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas
dentro dos trinla dias seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante
requerimento por escrito.

7.5.4.3 - A proponente perderá a garantia de manutenção da
pÍoposta quando:

a) retirar os envelopes n" 1 - habilitaçáo preliminar e/ou n'2 -
proposta de preços durante as fases do certame 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 execução.

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 deverão,
preferivelmente, ser do Tamanho A4, e a de rosto deverá conter a mesma indicaçáo do
Envelope no 2. O volume preferencialmente encadernado com o tipo espiral, deverá conter um
índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e
rubricadas por elemento credenciado da proponente.
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8.í - CARTA-PROPOSTA OE 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 a preÇos fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá
conter:

a) Razâo Social, endereço, 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 ob,eto em moeda brasileira corrente, grafado
em algarismos e por extenso;

e) Prazo de execuçáo do objeto;

f) Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados
à partir da data limite estabelecida para o recebimento das
pÍopostas (Envelopes no 1e no 2), pela Comlssão 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.

8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiraÇão do prazo
original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação
específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta
será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será
permitido modificar a respectiva proposta, nem sequer argúir futuramente qualquer alteração
de pÍeços.

8.1.3 - Serão desclassiÍicadas as propostas de interpretação
dúbia, as preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes, as que náo estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o
solicitado e as que apresentarem pÍeços acima dos estabelecidos no presente Edital, ou
manifestamente inexeqüiveis, não atendendo as disposições dos Artigos 44 e 48 da Lei no.

8 666/93.
8.'1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio

informatizado, redigida de forma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, sem omissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que
dificultem a interpretação e o julgamento, além de ser datada e assinada pelo representante
legal e pelo responsável técnico da empresa proponente.
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Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.sov.br

I



]ÍITttIUruI UNlUITAL ní6

E6tado do Paraíá

8.2 - PLANTLHA DE SERV|çOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo
n" 08 - Anexo), datrlografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá
conter.

ffiWTN

a)
b)
c)
d)

e)

Razão Social;
Município, objeto e projeto;
Data;
Discriminação dos serviços, unidades de medida,
quantidades, preços unitários, preços parciais, preços
subtotais e preço global,
Nome, RG no e assinatura do responsável legal pela empresa,
bem como o nome, número do regrstro 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 é resultante da multiplicação das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal pÍoveniente da
soma dos preços parciais, e o preço giobal 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 serâo fornecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades
fornecidas pelo licitador não poderão ser alteradas pela pÍoponente. Também é vedada a
inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de serviços e de
quantidades, fornecidas 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 UNITÁRIO'e deverâo seÍ apÍesentados para cada serviço,
em conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários materiais,
equipamentos, testes, aparelhos, Íerramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-
obra, dissidios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista,
previdenciária, infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração, lucro e quaisquer outras
despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução 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 composiçáo de preços, referidas no item anterior,
deverão ser entregues por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo
impronogável de 48 (quarenta e orto) horas após o recebimento da solicitação.

8.3 - DTSPOSTçÔeS nerenexTEs A PROPOSTA DE PREÇOS

8.3.1 - A apresentação da proposta de preços na citação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos,
especificaçôes, e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de prepaÍar a sua proposta de
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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 gráficas,
especificações, memoriais e todos os demars 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 erro ou má interpretaÇão, pela mesma,
do objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, das especificaçóes técnicas, memoriais e/ou
dos demais documentos da licitação.

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.

9. RECEPçÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão
de Licitação receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, o envelope no 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, deveÍá
apresentar à Comissão de Licitaçâo, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe
outoÍgue poderes legais junto à mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessão
(Modelo n" 02 - Anexo), ou através de Procuração passada em CaÍtório.

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

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

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo paa
apresentação ou substituição de documentos exigidos e inseÍidos nos envelopes no 1 e no 2,
ressalvados os erros e omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um
desvio significativo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classiíicação
relativa de qualquer proponente. Contudo, existem tipos de erros 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-
financeiro. Assinatura aposta por exemplo por elemento não credenciado ou não habilitado, ou
ainda, a náo apresentação de garantia de manutenção do proposta.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitaçáo
e pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o
resultado da análise da HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos
envelopes no 2 serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de
comunicação (edital, "Íac-simile", E-mail, publicaçáo na imprensa oficial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reuniáo de recepção e
abertura das propostas (envelopes no'1 e no 2), que registrará as reclamações, observações e
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demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes
participantes que assim o desejarem.

ío - ANÁL|SE DOS DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO pRELtMtNAR

10.1 - Náo será habtlitada a proponente que deixar de apresentar
qualquer documento exrgido ou em desacordo com este edital.

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura
e/ou com bonão, e/ou com prazo de validade vencido, seÍá considerado nulo e sem validade
para esta licitação.

í 0.3 Náo serão aceitos protocolos em substituição a
documentos

10.4 - Será considerada habilitada
documentação atenda às exigências estabelecidas neste edital.

a proponente cuja

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

í 0.6 - 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.

í 1 - ABERTURA DOS ENVELOPES No 2 - PROPOSTA DE PREçOS

11.í - Na data e hora íixados para a reunião de abertura dos
envelopes no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivos envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponente
inabilitada não se fizer representar na sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após
a homologação da licitação.

1í.2 - Na data e hora aprazada, a Comissão de Licitaçáo,
procederá à abertura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o
nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de
cada proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitaçâo e por cada representante das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reunião de abertura, que registrará as reclamações, observações e ocorrências 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 habilitação preliminar, salvo em razão de fato superveniente ou conhecido após
a análise dos documentos de habilitação preliminar.

í2 - JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO OAS PROPOSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissáo de Licitação avaliará, julgará e classificará as
propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusóes, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.
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12.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço,
por lote, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitaçâo fará a conferência da planilha de
serviços, que contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários.
Constatado eno aritmético ou o não cumprimento do estabelecido no ltem l, com relação à
variação do percentual pré-estabelecido para o valor de cada item (300/o), serão efetuadas as
devidas correÇóes obedecendo-se os critérios Íixados neste edital. Se a proponente não
aceitar a correção do preço analisado, sua proposta será rejeitada.

í 2.4 - Se existir erro aritmético na multiplicaçáo da quantidade
pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opiniáo da Comissão de
Licitação, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o
preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

12.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do
subtotal indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conferido, 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 presente
edital, a que proponha qualquer oferta de vantagens náo previstas neste edital, ou preço ou
vantagens baseadas nas ofertas 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 inexeqüível 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 Íor superior ao preÇo
máximo do lote;

12.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a
existência de conluio ou práticas de corrupção em licitações 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 corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada
com o respectivo processo de aquisiÇão ou contratação;
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b) Declarar o proponente inelegível, para participar em
futuras licitações ou contratos em que o licitador for parte.

12.7 .7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas,
a Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o pêzo de 08 (oito) dias para a
apresentação de outra proposta de preço.

12.7.8 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitaçáo procederá ao sorteio, em sessáo pública, para se
conhecer a ordem de classificação.

12.7.9 - A classificação das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes através dos meios usuais de comuntcação (edital, "fac-simile", E-
mail, e publicação na imprensa oficial).

1 3 - ADJUDTCAçÃO E CONTRATAçÃO
13.1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador

poderá desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo
conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitaçáo, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato
de empreitada, a ser firmado entre o licrtador e a proponente vencedora da licitação, após a
homologação da licitação, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item 1.1 deste
edital.

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 homologação, sob pena de decair do direito de contratação,
sujeitando-se às penaldades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para
celebração do contrato, quitação do débito junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do
Paraná.

13.5 - É facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para Íazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiÇóes propostas pelo
primeiro classificado ou solicltar a revogação da presente.

14 - DA GARANTTA DE EXECUçAO

14.1 - A proponente vencedoÍa, 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, §2o, da Lei 8.666/93, será exigido
da empreiteira contratada, prestaçáo de garantra de 5,00/o (cinco por cento), do valor do
contrato, a ser escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - caução em dinheiro;
b) - seguro-garantia
c) - fiança-bancária
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í4.3 - 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 quitaçáo, em se tratando
de caução em dinheiro.

íiança bancária, o, ."r,or'01í".3"il".?.:il$:':l'ár""#::XTfff ,ü:ffi?;:':fí:#: ::
Recebrmento Definitivo da Obra.

14.6 - Caso optar por caução através de cheque, esse devera ser
emitido eu favor do municipio, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do
contrato por parte de contratada.

14.7 - Qualquer majoração do valor contratual obrigará a
contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item 14.2, valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da alteraçáo. 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

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

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou nâo
aceitaçáo 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 apresentaçâo de:

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

objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligaçóes 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.

í5. RECURSOS

15.1 - É facultado a qualquer proponente formular reclamações e
impugnaçóes no transcurso das sessôes públicas da licitaçáo, para que constem em Ata dos
trabalhos.

15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observaçóes feitas por parte das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em
consideraçáo pela Comissáo 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 concernente à habilitação e/ou classificação, qualquer
proponente poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da
Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
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15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos
em face da preclusão da faculdade processual.

ffi§früEnffirm

í6- PRÂZOS

16.1 - 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 contratação.

16.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conÍorme previsto no
item L1 deste edital

16.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
licitação, será o previsto no item I .1 deste edital.

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

16.4.1 - Alteraçáo do projeto, e/ou especificaçóes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

16.4.2 - Pot motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,
"lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quaÍentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência
direta sobre a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão 'força maio/ deve também incluir qualquer atraso causado por legislação,
Íegulamentação ou atos governamentais, 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 força maior ou
suspensão do Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas, não poderão ser alegados
como decorrentes de força maior.

'16.4.4 - PaÍa que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmo deveráo ser comunicados ao
Contratante por escÍito e devidamente compÍovados. Tais motivos serão julgados pelo
Contratante após a constatação de veracidade de sua ocorrência. E, só após poderá haver
acordo entre as partes para uma eventual pronogação do prazo.

í7. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, seráo cominadas as
seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber.

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

17.2 - Mulla de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual
por dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As
placas deverão ser colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da
assinatura do Contrato de empreitada;
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17.3 - Multa de í% (um por cento) do valor contratual quando, por
negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações

17.4 - Multa de 1olo (um por cento) do valor contratual quando a
Contratada não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme
estabelece o subitem 16.3, do presente edital;

17.5 - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaÇão
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 prejuízo de outras sanções
contratuais;

17.6 -Multa de 200lo (vinte por cento) do valor contratual quando
Íor caraclerizada a rescisão do contrato conforme o estabelecido no subitem í8.í.5;

17.7 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos,
quando por culpa da Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaração 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 execução,

í 7.9 - As sanções previstas nos subitens 17 .1 a 17 .7 inclusive,
poderão cumular-se, porém, não poderão exceder a 300/o (trinta por cento) do valor contratual,
e, tambem, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

í8 . RESCISÃO

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extraludicial, 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 condições
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalizaÇão,

18.í.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
contrato a quaisquer empÍesas ou consórcios de empresas sem expÍessa 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 - Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execuçáo sem manifestaçáo quanto à execução da obra pela Contratada, estará
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caracterizada a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de
coníormidade com o estabelecido no subitem '17.6;

18.1.6 - A rescisáo do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores Íelacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicaçáo
das demais penalidades legais cabiveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal
no 8.666/93.

í9 - FtscALtzAçÃo, AcErrAçÃo, TESTES, REcEBTMENTo E possE DA oBRA

19.1 - A fiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

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

que funcionários,

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

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

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

í9.3 - No desempenho destas tareÍas, deverão os técnicos da
Contratante contar com a total colaboÍação da ContÍatada.

19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinalização e seguÍança 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 canteiÍo de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manusero da fiscalização e do órgão
financiador da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da
Contratada e pela íiscalização.

í9.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorizaçáo previa da fiscalização.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou má
qualidade dos materiais empregados.

19.10 - Caso a ContÍatada não execute, total ou parcialmente,
qualquer dos rtens ou serviços previstos, o ContÍatante reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da
fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboração necessária.
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19.1 'l - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitrdo termo de recebimento provisório assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicaçáo da Contratada.

í9.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente 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 ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

19.1 3 - 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
Definitivo.

20 . SEGURANçA E MEDICINA DO TRABALHO

20.í - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o
tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatóÍio o
uso dos EPls.

2O.2 - O equipamento de proteçáo 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 22112177, Portaria no 3.214 de 08/06f8, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e
em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as
condiçóes de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus
empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de
08106178, Lei Federal no 6.514 de 22112177. 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 fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços
e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

2í - PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1 - As Placas de Obra serão fornecidas e instaladas pela
Contratada, em consonância com os modelos, especificações e locais de instalação
estabelecidos pelo Contratante em até 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato de Empreitada.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a
serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisição, de
transporte, de armazenamento e de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários
propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser
da melhor qualidade, obedecer às especiÍicações técnicas, memoriais e serem aprovados pela
fiscalização, antes de sua aquisição ou confecção.

21.4 - A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos
materiais, veiculos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não
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poderá solicitar prorrogação do prazo de execuçâo, nem justiÍicar retardamento na conclusão
da obra, em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

22. PAGAMENTO

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

22.2 - O faturamento deverá ser apÍesentado e protocolado, em
02 (duas) vias (original e uma cópia), no pÍotocolo geral da Contratante.

22.3 - O fatuÍamento 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 outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteJa certiÍicada pelo Engenheiro responsável
pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, náo apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

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

d) A liberação da primeira parcela Íica condicionada à
apresêntação:

d.1) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra,
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) A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação:
e.í) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações 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.
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23 . DAS SANÇOES

23.1 - Não sendo os tÍabalhos conduzidos em inteira conformidade
com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas e aprovadas pelo Órgão da
Prefeitura Responsável pela Construção, ou de modo geral com a técnica atual vigente no
paÍs, poderá o Órgão da Prefeitura Responsável pela Construção, além das sanções previstas
na legislação, determinar a paralisaçâo total ou parcial dos trabalhos defeituosos.

23.2 - No caso do náo atendimento ao prazo para assinatura do
contrato, incorrerá a empresa vencedora, a critério do Município, nas penas dos artigos 64 e 81
da Lei Federal no. 8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa correspondenle a 2o/o (dois por
cento) do valor do contrato, sem prejuizo das demais cominaçóes legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos.

23.3 - O atraso injustificado na conclusão da obra suleitará a
empresa CONTRATADA ao pagamento de multa de Q,25o/o (vinte cinco centésimos
percentuais) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3O(úinta) dias.

descumprimento
CONTRATADA,

23.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
de cláusulas e condições, configurará inadimplência da empresa

23.5 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sançôes administrativas, aplicáveis na Íorma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 1lo/o(dez por cento) sobre o valortotal do contrato;
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o município Íixar,
segundo a gradaçáo que for estipulada em função da natureza da falta;
c) Expedição de "Declaraçáo de lnidoneidade" com o conseqüente
cancelamento de seu registro cadastral, o que impedirá sua participação
em licitações no âmbito do Estado do Paraná.

23.6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sançôes previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

23.7 - O Município 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, independentemente de qualquer notificação judicial ou enrajudicial.

23.8 - As sançóes previstas neste Edital seráo aplicadas sem
prejuízo das demais cominações estabelecidas na Lei no. 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 obrigaçôes desta licitação serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.
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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-contratar, total ou
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorizaçáo 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
Município de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassif icação e exigência de indenização
por perdas e danos.

25.5 - As despesas decorrentes deste Edital correrâo à conta da
seguinte dotação orçamentária: 04 - Secretaria de Serviços Públicos Eíernos; 004 -
AmpliaÇão do Sistema de Abastecimento de Água; 17 .512.0205J007 - Ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água; 44.90.51 .00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

25.6 - Todos
apresentados, são de responsabilidade d
penalidades cabíveis em caso de fraude.

documentos, declarações ou
proponente, ficando a mesma

OS

a
atestados

sujeita às

25.7 A empreiteira caberá todas as providências relativas a
execução das obras como sejam.

25.7.1 - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra;
satisfação de todas as exigências legais relativas a qualquer aspecto das obras; adoção de
medidas de segurança e proteção; manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e
pagamento de tributos e quaisquer outras contribuições.

25.8 - A empreiteira deverá designar o responsável técnico pela
obra e recolher a respectiva ART junto ao CREA.

25.9 - Não existirá qualquer vínculo 1urídico entre o Órgão da
Prefeitura Responsável pela Construção e os empregados, subcontratados ou fornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

25.10 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas
obÍigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execuçáo desta obra.

25.11 - Fica convencionado que a execução da obra será regida
pelo presente edital e seus anexos (Disposiçôes Gerais, Especificações Técnicas para a
Execução de Obras Civis); pelo projeto técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a
documentação da licitaÉo que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um documento e se omita será considerado especificado e válido.

25.12 - A empreiteira, obígatoriamente, deverá manter no
obra uma cópia do:

. Projeto Técnico (documentos gráficos) fornecido pela Prefeitura.

. Memorial Descritivo (se houver) fornecido pela Prefeitura.

. Quantitativos referente à obra, fornecido pela Prefeitura.

. Cronograma de execução da obra (constante da proposta).

local da
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25. í 3 - A empreiteira encaminhará ao Órgão da
Responsável pela Construção, acompanhado de fotos e assinado pelo
responsável, um relatório semanal de visita à obra.

Prefeitura
Engenheiro

25.14 - A substituição de profissional na equipe não justificará
atraso e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, Íicando a empresa sujeita as
penalidades previstas neste edital.

25.15 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na ausência do engenheiÍo. Esta pessoal deverá ser um mestre de
obras, com experiência comprovada em carteira de, no mínimo, '1 (um) ano em obras de
construção civil.

26 - D|SPOSIÇOES GERATS

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogar 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 ocorrerem proponentes à licitaçáo ou nenhuma das propostas de
preços satisfizeÍ ao objeto e/ou ao projeto e/ou às especificações, respectivamente, ou anular
quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

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

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador náo serão
considerados como argumento para impugnaçóes, reclamações e reivindicaçôes 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 medição, 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
efetuar vistoria nas instalações das proponentes durante a fase 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 decorrência da execução do contrato.

26.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa
anuência do Contratante. Caso haja autorização e expÍessa anuência do Contratante, para
que a Contratada possa subcontratar serviÇos, esta subcontratação não altera a
responsabilidade da Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como,
não existirá vínculo entre o Contratante e a subcontratada, no entanto esta responde
solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação.

26.9 - A Contratada assumirá integral Íesponsabilidade pelos
danos que causar ao Contratante ou a teÍceiros, por si ou seus representantes, na execução
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da Obra, ficando isento o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.

26j0 - Por determinaçáo da Contratante, a Contratada fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizer na Obra, em alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

26.1O.1 - A supressão de servrços resultantes de acordo
celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite
estabelecrdo no subitem 26.10.

26.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 26.í0.

26.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital,
exclurr-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento.

26.12 - Caso as datas previstas para a Íealizaçáo 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
poÉe) que apresentar documentação com a data de validade vencida, conforme
estabelecido no AÉigo 42 e seguintes da Lei Complementar í2312006 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 Íor declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para que
a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementat 12312006 de 1511212006.

26.15 - A não regularização da documentação, no prazo
previsto no &'to da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará
decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da
Lei 8666/93, de 21 de junho de í993, sendo Íacultado à administração convocar os
licitantes remanescentes na ordem do classiÍicação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

26j6 - As marcas comerciars dos materiais constantes nos
projetos, nas especificações técnicas, nos memonais e nos orçamentos, quando citadas, sáo
protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado.
Portanto, seráo aceitos materiais com qualidade, características e tipo equivalentes ou
similares.

26.17 - Fica eleito o FoÍo da Comarca de São Jerônimo da
Serra, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas
possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

As informações específicas Íelativas 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 Biftencourt de
Mo'aes, 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 sexta-feira, ou ainda por
E-mail: licitacao(Onsb. pr.qov. br até 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02). Ainda, demais informações, poderão
ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horários acima especificados.
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Nova Santa Bárbara, 13 de maio de 2013

Eduardo *or#*"rde Souza
Presidente da Comissão de Licitação

'1r
\An

Secretário

Portaria n" 01512012

c B igníoi
rviços Públicos Externos

)

P"* Qul..* {-...,,
Paolo Adriano Feracin

Engenheiro Civil do Município
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Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA DE PREçOS No OOí/20í3, de um rado, o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA
BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à

_, Nova Santa Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no

?,^2

fstado do P.rará

MODELO N" Oí

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREçOS
FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA ........, NA
FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREçOS N.001/20í3

_, neste ato representado por seu Prefeito
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravanle denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ..,...,., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua...,.......... no...., ........, ......, CEP: .....-..., inscrita no CNPJ sob o no

neste ato representado por ......... ..............., inscrito no CNPF sob o no portador da
cedula de identidade R. G. no residente e domiciliado na Rua....., no...., ........, ......, a
seguir denominada CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e
convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de í993 e demais
alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contÍatação de empresa
especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório
elevado capacidade 100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do conjunto moto
bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água no município de Nova
Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011, de acordo com as normas previstas no
edital de Tomada de Preços no. 001/2013, do qual resulta este contrato e de conformidade com
a proposta da contratante, vencedora do processo licitatório em questão.

CLAUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 001/20í3, eseusAnexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .........
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

ParágraÍo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que
as partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita
execução.

ParágraÍo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos adilivos, que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.
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cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DA EXECUçÃO

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade
com as especificaçóes constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS No 001/2013, obedecendo
aos requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CúUSULA QUARTA - DO PREÇo

O preço global para a execução do objeto deste ContÍato, a preço fixo e
sem reajuste e 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 contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições 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.

O faturamênto deverá ser apresentado, conforme segue:

a) Nota Fiscal com discriminaçáo resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da
licitação e termo de contrato de empreitada, observação
referente à retenção do INSS e outros dados que julgar
convenienles, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

b) 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 ,ulgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

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

A liberação da primeira parcela Íica condicionada a
apresentação:
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d.1) Da guia da ART do Engenhelro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitaçâo junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execução.

A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:

e.í ) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execuçáo do objeto do lote, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de
contados da data da assinatura do mesmo.

dias,

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluida, sem
nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até _
do 10o (décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

dias, contados

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que Íuncionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

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

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

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

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da ConÍatante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalizaçáo 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 da obra, preposto aceito pela
Contratante para representáJa na execução do contÍato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão financiador
da obra.
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A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário
de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só seráo
permitida com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir
ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução 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 diretamente
ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçôes da fiscalização
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração
necessária.

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

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do Íecebimento provisório,
será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento deÍ'initivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

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 Definitivo.

cLÁusuLA NoNA - DA FTSCALTZAÇÃO

Do controle e fiscalização da execuçáo 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 prejuízo de outras previstas
na lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escÍito, e em tempo hábil, os
fatos cuja solução for de sua competência, para adoção das medidas cabíveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificação, corrigir as falhas, imperfeições ou deficiências apontadas
pela Íiscalização

CLAUSULA DECIMA. DA GARANTIA DE EXECUçAO

A caução responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste
contrato, em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com 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.

Rua Walffedo B iftencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8 100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara, l$
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Caso a contratada opte por seguro-gaÍantia ou fiança bancária, os
mesmos deverão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

cLÁUSULA oÉctMA PRTMETRA - DAs oBRrcAÇóEs DA GoNTRATADA

Além das naturalmenle decoÍrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das
especificações fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes
ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados,
bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às
instalações e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorÍentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificaçôes envolvidas dando
conhecimento à fiscalização da pÍogramação. Em caso de constatar
discrepâncias, erros, omissões ou dúvidas, deverá apresentar
proposta de soluçóes, 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 especificações, 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 construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da
expediçáo do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela
Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito,
Íessalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência,
que deverão ser registrados no Diário de Obras e conÍirmados por
escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
Tomada de Preço No 001/2013, durante toda a execuçáo deste
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Cenno, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, l$
Paraná - El - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.bt
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Além das naluralmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigaçôes da CONTRATANTE'

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

registrando as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização
periódica náo implica na aceitação tácita de etapas e serviços
executados;

c) Realizar os tÍabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar.

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e telefone da fiscalizaçáo da obra;
o Prazo para execução da obra;
o Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
. Substituição de desenhos ou especificações;
o Dúvidas, alteraçôes e definições;
. lnício e término dos principais serviços;
o Comunicaçóes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelaÇão judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente
capacidade técnica;

Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuêncra do Contratante'

Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Decorrido período 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 í 7.6;

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 no

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO CASO FORTUITO E FORçA MAIOR

Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de
suas ocorrências e constarem devidamente regisÍados no Diário de Obras e em sendo aceitos,
nâo serão considerados para a contagem de prazo de execução.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesr. 222. Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bá,rbara, JQ
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04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
004 - Ampliação do Sistema de Abastêcimento de Água;
17.512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; í300.
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Eslâdo do Paraná

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAs DESPESAS oRÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
dotaçáo orçamentária:

- Termo de Compromisso firmado entre município de Nova Santa Bárbara e
FUNASA - TC/PAC 073612011, no Valor de RS 690.940,0í (seiscentos e noventa mil,
novecentos e quarenta reais e um centavo), que serâo pagos conforme execução da Obra e
mediçôes feitas pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Sáo Jerônimo
da Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que
porventura se origrnem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presenle contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa BáÍbara, .... de ...,... de 2013

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo,8 43. 3266.8 100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 3 1
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.-qov.bJ
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MOOELO NO 02
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

CARTA. CREDENCIAL

nserir o loc , QnseiLSüd, de (tnsertr nÊS) de (lnsertu o ano)

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 001/2013

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade,
tnsenronumeroeo ao em , na qualidade de responsável legal pela proponente
inserir o nome da ro onente , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o

senhot (!.@!!!_9J9!!9J99@), carteira de identidade (inserir o número e o óraão
emissor), 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 documentos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a
licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

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

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Cer,tÍo,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Noya Santa Btubara, 32
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MODELO NO 03
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 00'l/20í3

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reseryatório elevado capacidade í00.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendêndo
ao TC/PAC 073612011.

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.

@ir o_loce!, @g!!re-!b) de ,nsefrr o mes de tnsenr o ano

ffift§rutmEámrm

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

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222, Cenro, I 43. 3266.8 100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, JJ
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MODELO NO 04

ATESTAOO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 001/20í3

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade í00.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo
ao TC/PAC 073612011.

Declaramos que o Engenheiro lnseftr nomê com leto , CREA no (lnsg4iro
número) da proponente (inserir o nome da prooonente), devidamente credenciado, visitou o
local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

inserir o loca inseir o dia de ,nsenr o mes de(!@)

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

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, !{
Paraná - E - E-mails IicitacaoúDnsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 05
(razáo social, endereço, telefone, "Íac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÀO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 00'l/2013

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218
de 29106173 e no 3'17 de 31/10i86, 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:

Declaramos, outrossim, que os proÍissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

@JocaD, Qnserir o Aia) de (I@) de (!@)

ffiwflffiA

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

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

Rua Walfredo B inencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 35
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MODELO N'06
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE SUJEIçÃO AO EDITAL E INEXSTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENTENTES TMPEDTTTVOS DA HAB|L|TAçÃO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMAOA DE PREÇOS No 001/20í3

O signatáno da presente, em nome da proponente, em nome da proponente (inserir o
nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no
Edital de Tomada de Preço em consrderaçáo, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisáo que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas
e demonstrem integÍal possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os Íins de direito, a inexistência de Íatos
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 alterações e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o loca}, finserir o dia) de (lnseziromlÚ) de (!@)

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 32ó6,8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, !§
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MODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 00í/20í3

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V, S", nossa proposta de preços
relativa à execução (inseriÍ o objeto da licitação), do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote
é de R$ (inserir o valor da Dropostal Unserir o valor por ertenso').

O prazo de execução do objeto do referido lote é de qnseriÍ o prazo de
exec ao meses, contados à partir do 10o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada

O prazo de validade da proposta de preços é de ,nserrf o o de validade
(inserir o prazo de validade oor ertenso\ dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 0í e no 02) pela Comissão de Licitação

As condições de pagamento sáo as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 00í/2013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo
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 oÍiciais, taxas e impostos, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

.1"

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro,
Paraná - E - E-mails - licitacao nsb r ov.br - www.nsb.or.gov.br
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MODELO N'08
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile', e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS
E

ESPECTFTCAÇOES TÉCNTCAS

ReÍ: EDITAL TOMADA OE PREçOS No 001/2013.

MUNICIPIO: Âlova Sanúa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservetório elevado capacidade í00.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao abastecimento de água no municipio dê Nova Santa Bárbara e atendendo
ao TC/PAC 073612011

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

VALOR TOTAL R$ 384.792,83

PLANILHA DE SERVI OS COM FORNECIMENTO OE MATERIAIS

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 3 8
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - u'ww.nsb.pr.qov.br
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TOTALUNID QÍDE UNITARIOITEM ESPECIFIGAçAO
LOTE 01

CONSTRUçÃO OE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO DE SOO.OOO L
INCLUINDO MATERIAIS.

1

Construção de 0í (um)
reservatório em concreto armado,
formato circular, com volume de
800.000 litros, compreendendo
fundação, fornecimento e
aplicação de formas, aço
estrutural e concreto, bem como
serviços de impermeabilização, I

pintura, calçadas, instalação de
conexóes para estravasor de
entrada e saída do reservatório,
instalação de conexão para
ventilação do reservatorio.
Fornecimento de escada
removivel, guarda-corpo de
proteção lateral, escada inteÍna.
conforme projeto e
especiÍicaÇóes.

GL 0í

ESPECTFTCAÇÃO UNID QTDE Unitário TotalITEM
Serviços Preliminares
Locação da obra 225,00 m21 1

2.0 Movimento de Terra
Escavaçáo manual em terra para
alicerce e piso, inclusive carga/descarga

127,50 m3

Escavação manual de vala para dreno de
fundo e caixa, inclusive carqa/descarga.

8,00 m3
2.2
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3.0 Fundação

,l

225,00 m3

3.1 Fundação direta com compactação do
terreno e colocação de camada de scm
de brita no1 fortemente apiloada em toda
a base da obra

65,00 m3.2 Assentamento de manilha cerâmica tipo
dreno, ponta/bolsa DN1 00

8,00 m3
3.3 Colocação de camada de brita no 1 em

torno do dreno de fundo 0,4 X 0,3 X 65m

11,25 m3
3.4 Camada de concreto magro, fck 9

Mpa,traço 1:3:6, (e=5cm), lançado em
toda a base da obra.
Formas4.0

475,00 m2

4.1 Formas curvas em madeira compensada
resinada (e=1 5mm), inclusive corte,
montagem, reforços, gravatas,
contraventamento e escoramento, com
aplicaçáo de desmoldante e desÍorma
(paredes).

420,00 m2

4.2 Formas planas em madeira compensada
resinada (e=í Smm), inclusive corte,
montagem, reforços, gravatas,
contraventamento e escoramento, com
aplicação de desmoldante e desÍorma
( pilares, vig as, tam pa).

5.0 Estrutura

kg

Corte, dobramento e montagem de
armadura de aço CA60 e CA50 para
concreto armado, inclusive arame
(paredes, pilares, vigas).

10.500

5.1

kg

Corte, dobramento e montagem de malha
de aço CA60 para concreto armado,
inclusive arame (lajes de fundo e da
tampa).

í.564

5.2

5.3 Preparo e lançamento de concreto
estrutural fck 20 Mpa com aditivo
impermeabilizante (sika I ou similar)

145,00 m3

6.0 Revestimento
61 Revestimento interno da laje do piso e

externo e da lale de cobertura com
argamassa de cimento e areia (chapisco e
emboço) espessura de 3cm, traço 1 :3,

com aditivo impermeabilizante (sika 1 ou
similar), conforme especificação anexo.

416,00 m2

6.2 Remoção de rebarbas de concreto e de
pontas de aço para a regularização das
paredes internas e da superfície interna
da laje da tampa com argamassa
semifluída de cimento e areia Íina, traço
1:3, com aditivo (SikafixSuper ou similar),
aplicada com Íeltro, conforme

416,00 m2

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222,
Paraná-E-E-mails-

Centro, 143.326ó.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, t$
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especificação anexo

6.3
lmpermeabilização das superficies
internas, das paredes, do piso e da tampa
com aplicaçáo de 3 demãos de Denvertec
100 ou similaÍ (consumo de 2,0k9/m'?) e 3
demãos de Denvertec 540 ou similar
(consumo de 3,5 kg/m'z), incluso véu de
nylon (malha 1X1mm) entre a 1a e 2a

camada. cocnforme especiÍicação anexo.

617,00 m2

6.4 Acabamento de laje de cobertura com
aplicaçáo de manta impermeabilizante a
base de asfalto e estruturada com
filamentos de poliéster, com uma das
faces revestidas com lâmina de alumínio,
refletiva aos raios solares e altamente
resistentes as intempéries.

216,40 m2

7.0 Pinturas
7.1 Preparo e pintura das paredes externas

do reservatório com tinta acrílica na cor
concreto, 2 demáos

445,00 m2

72 Pintura da calçada externa com tinta para
cimentado, cor cinza 38,70 m2

8.0 Complementos externos

8.1 Calçada em concreto simples, largura
0,7m e (e=7cm), acabamento
desempenado.

38,70 m2

8.2
Caixa de alvenaria de tijolos com
chapisco e emboço e tampa de concreto,
para saída do dreno, registro de limpeza
e extravasor (1 ,0 X 0,8 X 1 ,0m)

1,00 UND

8.3
Fornecimento e instalação de Tampa
metálica com basculante, porta cadeado
e cadeado 45mm, conforme projeto

1,00 UND

8.4 lnstalação de Conexões em ferro dúctil,
diâmetro DN 200, para extravasor,
entrada e saída de água do reservatório,
conforme projeto.

1,00 vb

8.5 lnstalação de Conexões em feno dúctil,
diâmetro DN 100, para ventilaçáo, do
reservatório, conforme proieto.

1,00 vb
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8.6 Fornecimento e instalação de Escada
removível, guarda corpo de proteçáo
lateral e escada interna, conforme
projeto.

í,00 vb

SUBToTAL R$ 338.í54,63

2.1

2.2

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara, { ]
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9.0 Administração local da obra UND QUANT UNITARIO TOTAL
9'1 Gastos com Pessoal

9.1 .1 Engenheiro H 48
9.1.2 Cadista H 120
9.1 .3 Encarregado H 300
9.1.4 Mestre de Obra H 480
9.1.5 Vigia Noturno H 480
9.1.6 Ajudante de Pedreiro H 480
9.1.7 Pedreiro H 480
9.2 Despesas Administrativas

9.2.1 Energia Elétrica KW/H 5000
SUBTOTAL R$ 46.638,20

TOTAL R$ 384.792,83

2 nRÉÃNzAeÃonÀãREÁ oos ResenvAroRros - pÁ1lo qq SAMAE

Fornecimento e plantio de grama em
placas, inclusive preparo e adubação
do terreno na área do reservatório.

m2 500

Fornecimento de Portão em ferro, de
duas folhas, com cantoneira e barra de
112", galvanizado, com trinco,
dobradiças e acessórios galvanizados
e pintados, conforme padrão (4,00 X
2,00). Conforme proieto.

und 1

2.3 Cerca de tela galvanizada malha 2"
com mourões de concreto e muÍeta de
alvenaria de 0,40m de altura, com um
palanque a cada 2,00m e cantos
reforçados e escorados, conforme
projeto.

m 116

SUBTOTAL R$ í7.424,50

ITEM ESPECTFTCAçÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
Montagem da estaçâo de recalque de água tratada

3.í
Montagem de 02
bombas de eixo
elétrico de 10 CV.

(dois) conjuntos moto
horizontal com motor unid 2
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3.2

Montagem da tubulação de sucção do
reservatório apoiado e de recalque para o
reservatório elevado (barriletes), em tubos
e conexões de ferro galvanizado em 4
polegadas.

unid 1

3.3

lnstalação do painel eletrico de
acionamento e comando dos conjuntos
moto bombas de 10 CV da estação de
recalque.

unid 1

3.4 Partida e ajustes finais do sistema de
recalque de água tratada.

unid 1

SUBTOTAL R$,I5.8OO,OO

ITEM ESPECTFTCAÇÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

CONSTRUçÃO DE ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO DO P9çQ

4
Construção de abrigo com 3,12 m2 paÍa o
quadro de comando do poço artesiano,
com fornecimento de material e mão de
obra, Conforme projeto.

GL 01

4.1 Serviços Preliminares
4.1.1 Limpeza manual do terreno m2 80,00
4.1.2 LocaÇão da obra m2 80,00
4.2 lnfra estrutura

4.2.1
Estacas tipo broca f 20cm, 1 ,5m de
profundidade média com 4 esperas f
10mm.

m 6,00

4.2.2 Abertura de valas para acomodar baldrame m3 1,52

4.2.3 Formas de madeira para baldrame m2 5,97
4.2.4 Aço CA60 f 4,6mm dobrado e montado kg 5,32
4.2.5 Aço CA50 f 1Omm dobrado e montado kg 39,78
4.2.6 Concreto estrutural (1:2:4) Íck í 50 Mpa

misturado a mão e lançado para baldrame
m3 0,23

4.3 ElevaÇão da alvenaria
4.3.1 Aplicação de isolante com papel alcatroado

ou pintura com lgol com 2 demãos
m 7,60

4.3.2 Alvenaria de tijolos 6 furos e = 112 vez,
assentados (l=1Scm) com argamassa
mista (1:4.12)

m2 14,20

4.3.3 Execução de laje em concreto armado,
para base do Quadro com espessura de 7
cm, conÍorme proieto.

m2 0,36

4.3.4 Colocação de elementos vazados em
cerâmica, conforme proieto.

m2 2,21
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Porta metálica, com caixilho, guarnição,
fechadura, com trinco, externa, fixada
conforme ro eto,

080

4 3.5
UN 1,00

4.3.6 Execução de laje em concreto armado,
para cobertura, com aditivo
impermeabilizante e espessura de 7 cm.

m2 6,44

4.3.7
Alvenaria de tijolos 6 furos e = 112vez, com
argamassa mista (1:4:í2) para enchimento
no fundo do Quadro , conforme proieto.

m2 1,20

4.4 revestimento
4.4.1 Chapisco com argamassa de cimento e

areia (1:4) m2 6,90

4.4.2 Emboço com argamassa mista de cimento,
cal e areia (1:4:10)

m2 34.84

4.4.3 Reboco com argamassa de cal hidratada
1:1:5

m2 34,84

4.5 Piso
4.5.1 Aterro apiloado manualmente em camadas

de 20 cm.
m2 3,00

4.5.2 Lastro em pedra bÍita apiloada
manualmente e = Scm.

m2 3,00

rÍf 3,00
4.5.3 Lastro em concreto simples traço (1:3:6)

com aditivo hidrofugo lançado e = 5 cm.

Cimento (1:5) alisado impermeabilizado c/
regularizaÇão de piso.

m2 3,00
4.5.4

4.6 lmpermeabilização
4.6.1 lmpermeabilizaçáo de laje de cobertura

com vedapren ou similar, 2 demãos.
m2 6,44

4.7 Pintura

m2 0,46
4.7.1 Látex em parede de alvenaria e lajes de

concreto em 2 demãos com selador e
lixamento.
Esmalte sintético em porta metálica e
portão em 2 demãos, com fundo nivelador
e lixamento.

m2 1,68
4.7.2

4.7.3 lmpermeabilização com silicone de
elementos vazados cerâmicos (cor natural)

m2 15,20

4.8 lnstalação elétrica
Entrada de serviÇo UN 1,004.8.1

4.8.2 lnstalação de iluminação e foça, incluindo
eletrodutos e acessórios

I 1,00

4.9 iServiços Externos
4.9.1 Calçada em concreto simples e argamassa

Íegularizada. m' 7,70

SUBToTAL R$ 4.562,03
5 URBANIZAçÂO DA ÁREA DO pOçO ARTESTANO

51
Fornecimento e Pavimentação com
pedrisco e=Scm, inclusive apiloamento
sobre terreno preparado.

m2 80,00

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, CeltÍo, t 43.32ó6.8100
Paraná - E - E-mails - [icitacao@nsb.pr.qov.br -

, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, {!
u'ww.nsb.pr.gov.br
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Cerca de tela galvanizada malha 2" com
mourões de concreto e mureta de
alvenaria de 0,40m de altura, com 1

palanque a cada 2,00m e cantos
m 36,00

refo dos e escorados conforme ro eto

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes n'222, Cenrro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 4[4[
Paraná - El - E-mails - l 
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5.2

5.3

Fornecimento e instalaçáo de Portão em
ferro, de duas folhas, com cantoneira e
barra 112", galvanizado, com trinco,
dobradiças e acessórios galvanizados e
pintados, conforme padrão (4,00x2,00)
conforme proieto em anexo.

un 1,00

SUBTOTAL R$ 4.79,I,35
ITEM ESPECTFTCAÇAO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

6 Montagem hidráulica e eletromecânica do poço tubular profundo

unid 16.1

Montagem do (barrilete) na saída do poço
em tubos e conexôes de ferro galvanizado
de 4 polegadas e interligação com a
adulora de água bruta tubo PVC defofo
DN-150.

lnstalação do painel elétrico de
acionamento e comando do conjunto moto
bomba do poço.

unid 16.2

unid 16.3

lnstalaçáo do sistema de automação e
telecomando entÍe o poço e o reservatório
apoiado, com radio frequência.

6.4

Partida e ajustes finais do sistema de
recalque do poço. unid 1

SUBTOTAL RS 4.750,00
UNID QTDE UNITARIO TOTALITEM ESPECTFTCAçAO

7 EXECUÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

m3 4627.1

Escavação mecânica de vala em terÍeno
natural para adutora com 0,70 m de largura
e 1,20 m de profundidade mínima com
posterior reaterro apiloado em camadas de
0,20 m.

7.2
Assentamento de tubo de PVC, JE,
DEFOFO, classe í Mpa - DN 200, inclusive
conexões.

M 252

7.3
Assentamento de tubo de PVC, JE,
DEFOFO, classe 1 Mpa - DN 150, inclusive
conexões.

M 300

7.4
Montagem da descarga e interligação com
reservatório de contato, em peças de ferro
fundido com bolsas JE e flanges.

UND 1
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SUBTOTAL R$ 12.989,42

8 Administração local da obra UND QUANT UNITARIO TOTAL
8.í Gastos com Pessoal

8.1 1 Engenheiro H 18

8.1.2 Cadista H 72

8.1 3 Encarregado H 150

8.'t .4 Mestre de Obra H 160

8.í 5 Vigia Noturno H 120

8.1 .6 Ajudante de Pedreiro H 160

8.1.7 Pedreiro H 160

8.2 Despesas Administrativas

8.2.1 Energia Elétrica KW/H 2500

SUBToTAL Rs í7.3í5,20
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 462.425,33

ITEM ESPECTFTCAÇÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL
LOTE 02

CONSTRUçÃO DE RESERVATORIO ELEVADO CAPACIDADE lOO.OOO LITROS
INCLUINDO MATERIAIS.

,|

Construção de 01 (um) reservatório
elevado capacidade 100.000 litros,
com diâmetro externo de 3,20m e
altura de 20,00m, pelo processo de
peÇas pré moldadas em concreto
centrifugado, compreendendo Íundos
e tampa em concreto, bem como
serviços de impermeabilização e
execução de fundação profunda,
fornecimento de material e de mão de
obra, conforme proieto.

GL 0í í 6í .735,05 í 6í.735,05

SUBTOTAL R$ í6í.735,05
2 Administração local da obra UND QUANT UNITARIO TOTAL

2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H 12

2.1.2 Cadista H 08

2.1.3 Mestre de Obra H 80

2.1.4 Vigia Noturno H 120

2.1.5 Ajudante de Pedreiro H 80

2.1.6 Pedreiro H 80

SUBTOTAL R$ 7.198,20

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 168.933,25

i"
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ITEM ESPECTFTCAÇÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

LOTE 03

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

1.1

Projeto aprovado na Copel e execução de uma
torre de transformação, com transformador de
125 KVA, primário de 13,8 KV e secundário de
2201380V, com posto de medição e entrada de
serviço de 3x200 A, na área do poço artesiano.
Com fornecimento de material e mão-de-obra.

GL 1

1.2

Fornecimento e montagem de Padrão de
entrada de energia elétrica trifásica com 50
ampéres, ConÍorme normas da Copel em baixa
tensão.

GL 1

SUBTOTAL RS 33.017,39
02 Administração local da obra
2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H í0
2.1.2 Cadista H 08

2.1.3 Encanegado H 16

SUBTOTAL R$ í.463,30

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R9 34.480,69

ITEM ESPECTFTCAÇÃO UNID QTDE UNITARIO TOTAL

LOTE 04

1 INSTALAçÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

1.1

lnstalação do conjunto moto bomba
submersível no poço tubular profundo com
motor elétrico de 100CV, e 276 M de
profundidade.

unid 1

SUBToTAL R$ 23.750,00
02 Administração local da obra
21 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H 10

2.1.2 Encarregado H 16

2.1.3 Vigia Noturno h 12

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222,
Paraná-E-E-mails-

Centro. I 43. 3266.8 100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbam, 46
licitacao sb ov T - www. nsb. pr.gov. br



íEf E]I UíA IITUNlUITAL 0e4

rmffi§fiüITn
Estâdo do Paraná

SUBToTAL R$ í.350,74
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 25.100,74

TOTAL GERAL DOS LOTES 1,2,38 4 R$ 690.940,0í (seiscentos e noventa mil,
novecentos e quarenta reais e um centavo).

(inserir o locaD, @.5!!e) de (@@l!s) de (!@)

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

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

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara, lJ
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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MODELO NO 09
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7o, rNC. XXXilr OA CF

A Comissáo de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 00í/2013.

PÍezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituído da proponente (inseri 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 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.

@el, inserir o dia de tnsenf o mes de @É!!! 3. sno)

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, {$
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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MODELO NO íO
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

RELAçÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEíCULO, MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 00í/2013.

MUNICIPIO: /Vova Sanúa Bárbara
OBRA: Corrtratação de empresa especializada para construçâo de reseruatório em
concrcto armado de 800.000 l, resevatôrio elevado capacidade 100.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao ahastecimento de água no municipio de Nova Santa Bárbara e atendendo
ao TC/PAC 0736/2011.
PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veículos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na
eventual contrataçáo.

@91!t-o loq!, (lnsenr o.!!!2) de (insedr o m,ê§ de tnsenr o ano

Lote
no

Veic u lo/M aq uina/Eq u ipame
nto

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quan
t.

Estado de
Manutençã

o

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

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

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, {$
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.Írov.br - wwrr.nsb.pr.sov.br



íEIt,ÍI U]ÍI IÍUNILÍTAL

ffi§mITn ílq?
Estado do Paraíá

ANEXO I

ESPECIFICACOES DA CoNsrRUcÃo

í - RESERVATORIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO - 8OO m3

1.1- ExEcuÇÃo
As elapas da conslrução do reservatório compreenderão os serviços de preparo do terreno da
íundação, execução de drenagem, execução de formas, escoramentos, cimbramentos e
andaimes de madeira, dobragem e montagem da armadura e o preparo e lançamento do
concreto. Para estes serviços serão obedecidos os detalhes e orientaçóes do projeto.

1,2 - ACABAMENTOS DAS PAREDES EXTERNAS:

Fazer a remoção das rebaÍbas de concrelagem e, pontas de arames, e regularizar a superficie
com argamassa semifluída de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3, aplicada com feltro
sobre a superfície da parede umedecida.

Após a cura dessa regularizaçáo, Íazer a aplicação de pintura à base de asÍalto (IGOL,
NEUTROL ou Similar ) nas paredes ou parte delas que seráo reaterradas. Nas partes que
ficarão, expostas, fazer acabamento com pintura acrílica na cor CONCRETO.

1,3 - ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS:
Fazer a regularização conforme item 1 .

Após a cura dessa regularizaçào,lazeÍ a aplicação em forma de pintura de revestrmento
impermeável semiflexível tipo DENVERTEC 100, SIKA TOPO í07 ou Similar, em 03 (três)
demãos cruzadas - consumo de 1,5 kg/m'z, obedecendo as especificações próprias de
aplicação do produto.

Sobre este revestimento fazer a aplicação de impermeabilizante elástico à base de resina
Termoplástica, tipo DENVER LP54 ou Similar, em forma de pintura, com no mínimo 04 (três)
demãos cruzadas - consumo de 3 kg/m'z, incorporando na segunda demão uma tela industrial
de poliéster.

1 4. ACABAMENTO INTERNO DO PISO DO RESERVATORIO:

Fazer uma regulaÍização nivelada do piso concretado, com aplicação de uma camada de
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e SIKA 1, com espessura média de 03 (três) cm,
desempenada.

Sobre esta regularização Íazet a aplicaçáo dos revestimentos impermeabilizantes Semiflexível
e elástico, conforme especificado para as paredes.

1.5 - ACABAMENTO INTERNO DA LAJE DE COBERTURA:

Fazer a remoçáo das rebarbas de concretagem e aplicação de 02 (duas) demãos de
impermeabilizante elástico.

12.6 - ACABAMENTO EXTERNO DA LAJE OE COBERTURA

Fazer uma regularizaçáo da laje de cobertura com argamassa de cimento e areia traço '1 :3,

com caimento de 1% do centro para as bordas. Sobre esta regularização fazer a aplicação de
manta impermeabilizante à base de asfalto e estruturada com filamentos de poliéster, com uma

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo, I 43. 3266.8 100. X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, §Q
Paraná - E - E-mails licitaçao@rrsb.pr-gqv.br - www.nsb.Dr.gov.br
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das íaces revestidas com lâmina de alumínio, refletiva aos raios solares e altamente resistentes
às intempéries.

2 - ABRIGO QUADRO DE COMANDO

2 O - CONVENçÕES:
A obra será executada de acordo com as especificaçôes que se seguem, dentro das normas
de edificaçóes da ABNT, obedecendo aos projetos. Não poderão ser feitas modificaçóes sem
a aprovação do Órgão da Prefeitura Responsável pela Construção.
Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem defeito de execução,
serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor.

2.1- SERV|çOS rNtCrArS E FUNDAÇÂO:
A locação das estacas será iniciada após a definição do "grerde", e deverá ser feita
cuidadosamente, observando especialmente que o nível da viga baldrame indicado no projeto
deverá se referir à parte mais alta do terreno, nas adjacências de cada edifício.
Excepcionalmente, em função das condiçôes locais do terreno, poderá ser adotada solução
especial, desde que, indicada ou aprovada previamente pela fiscalização. A concretagem
deverá ser precedida de especiais cuidados, quanto às condições dos furos ou escavações,
formas, armações e do concreto a aplicar. A face da viga de baldrame deverá ser pintada com
duas demãos de tinta impermeável à base de piche.

2,2- PAREDES:
As paredes internas e externas serão de alvenaria de tijolos de 04, 06 ou 08 furos, assentem
com argamassa de cimento, cal e areia, lraço 1:4.12. Todas as fiadas serão perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas, devendo as paredes ser levantadas uniformemente,
evitando as amarrações para ligações posteÍiores.
Os paramentos deveráo ser perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se estender
entre os tijolos deverá ter a espessura de 0,50 cm e 1,50 cm, com o cuidado de evitar juntas
abertas. Os pilares para sustentaçáo das vigas e lajes poderão ser executadas quando na
execução da alvenaria, sendo utilizado com amarraÇão.

23 - P|SOS:
O enchimento para o piso, será executado com material de boa qualidade, energicamente
compactado em camadas inferiores a 20 cm por vez.
Onde forem previstas tubulações, o lastro de concreto (contra piso ) somente será executado
após a conclusão e teste das mesmas, a camada deverá ser perfeitamente nivelada e
regularizada com argamassa de cimento e areia para posterior aplicação dos revestimentos.
Em casos especiais, em que o ateÍo seja recalcável, quer seja pela sua altura ou composição
(sua ou de sub-leito), a laje de piso deverá ser armada e integrada a estrutura do baldrame.

2,4. LAJE DE COBERTURA
A laje de cobertura será em laje pré-moldada, fornecidas por empresas especializadas,
obedecendo às normas da ABNT, inclusive com fornecimento e recolhimento da ART. A laje
deverá ter contra flecha mínima indicada pelo proleto e cobrimento mínimo de 03 cm.

2,5 - COBERTURA
O Madeiramento do telhado será executado com madeira de boa qualidade, sendo que todos
os encaixes de emenda ou de apoio entre as peças de madeira deverão permitir completa
justaposição de contacto, sem interposição de calços. As telhas serão de barro cozido de 1a

qualidade lipo romana.

2,6 - ESQUADRIAS E VIDROS
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2.6.1 - PORTAS DE MADEIRA: As esquadrias serão de boas qualidades, beneficiadas e
executadas com o máximo de perfeição. As portas chapeadas, encabeçadas, lisas, tipo verniz.
Todas as faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos.
2.6.2 - JANELAS DE FERRO: Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados
com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as
rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente
prumado e nivelado.
As janelas, executadas em perfis metálicos, deverão ser do tipo "Basculante", com exceção
daquelas do Laboratório, as quais serão tipo "Máximo Ar", com vidros.
2 6.3 - PORTAS DE FERRO: Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados
com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as
rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente
prumado e nivelado. As portas serão dotadas de 03(três) dobradiças de ferro e fechadura de
boa qualidade com maçaneta e espelhos cromados. As maçanetas e os espelhos só deverão
ser colocadas após a pintura das esquadrias e portas, exceto a última demão que será
aplicada de modo a não atingir as partes cromadas.

2.7- REVESTIMENTO:

2.7.1- PaÍa melhor a aderência com a camada seguinte, deverá ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia traço 1 :4.
2.7.2- EMBOÇO: Deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulaçóes nas paredes e colocados os caixilhos. Deverão ser ásperos e
desempenados para facilitar a aderência do reboco e tornar as superficies completamente
planas e verticais. A espessura máxima dos emboços deverá ser de no máximo 2,0 cm e os
traços 1:4:10 (cimento, cal, areia), nos externos e 1:4.12 no emboço internos. Esse
revestimento será executado em todas as paredes internas e externas. A argamassa deverá
ser perfeitamente homogênea. Nas paredes externas deverá ser feito desempenamento com
cimento e areia fina peneirada, como também nas paredes internas que não forem aplicados
azulejos e nos tetos.

2.7.3 - AZULÉJOS: Serão aplicados revestimentos cerâmicos com dimensões mínimas de 20
x 30 cm nas paredes, do piso até o teto, na sala de química, banheiro e laboratório, devendo
ser bem assentados, obedecendo a uma padronização nas aberturas dos rejuntes, e
reluntados com cimento branco. Deverão ser em tons claros e que se harmonizem com a cor
dos pisos.

2].4 - PISO CEúMICO: Serão aplicados na casa de química, laboratório, circulação,
banheiro e casa de bombas, devendo ser bem assentadas, obedecendo a uma padronizaçáo
nas aberturas dos rejuntes, com abertura de aproximadamente 0,5 cm e perfeitamente
rejuntados com argamassa para rejuntamento. Os pisos deverão ser de resistência mínima à
abrasão PEI-4, em cor escura, tons de marrom ou cinza, e nas dimensóes mínima de 30 x 30
cm.

2.7.5 - SOLEIRAS: Em todas as portas deverão ser assentadas soleiras em "GRANITO", em
tons que se harmonizem com o piso especificado.
Também em todas as janelas deverão ser colocadas soleiras em GRANITO.

2.8- CALÇADA: Deverá ser executada em volta da edificação com largura de 0,80 cm e
inclinaÇão de 2%, sendo que o acabamento deverá ser com argamassa de cimento e areia fina
peneirada, traço 1 :3, perfeitamente desempenada.

2.9 - INSTALAçOES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: Na execução desse serviço deverão ser
seguidos as recomendações e o projeto apresentado, sendo que todos os materiais a serem
fornecidos e aplicados deverão ser de ía qualidade. Entende-se que fazem partes das
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instalaçôes o .sistema de distribuição de água, esgoto e águas pluviais se houver necessidade,
como também as instalações de louças e metais sanitários.

2.10 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS: Deveráo ser executadas por profissionais especiatizados.
A execução dos serviços deverá ser de acordo com a NB-3 e no que se refere às entradas, aos
regulamentos específicos das companhias concessionárias, em vigor na época. Os pontos de
luz no teto, passarão em caixas metálicas, previamente embutidas nas lajes, por ocasião de
concretagem, exatamente nos locais indicados. Os condutores elétricos terão isolamento e
não terão emendas, exceto nas derivaçóes. Os elelrodutos serão em tubos de PVC rigidos,
especÍficos para este fim, emendados com rosca e luvas, e embutidos nas paredes e lajes. E
as instalações das lâmpadas, luminárias, intenuptores e tomadas devem ser executadas após
as demãos de pintura.

2 11 - PINTURA INTERNA E EXTERNA:

2.11.1 - MASSA CORRIDA: Será aplicada em todas as paredes internas com exceção das
paredes dos banheiros, casa de química e laboÍatório. Também será aplicada massa corrida
PVA em todos os tetos. Como resultado desta aplicaçáo, o aspecto dessa superÍície deve ser
completamente plano e homogêneo depois de aplicada e lixada.
2.11.2 - PINTURA INTERNA: Será aplicada a pintura em látex PVA coÍ Gelo no
escritório/almoxarifado, circulação e em todos os tetos. Como resultado desta aplicação o
aspecto dessa superficie deve ser completamente plano e uniforme, com painéis
perfeitamente requadrados e de contornos bem acabados.

2.11.3 - PINTURA EXTERNA: As paredes receberão a aplicação de tinta 100% acrílica na cor
Gelo, sendo o resultado desta aplicação uma superfície plana e uniforme, com os painéis
perfeitamente requadrados e contornos bem acabados.

2.11.4 - PINTURA EM MADEIRA' Nas esquadrias de madeira será aplicado verniz a base
de poliuretano, até se obter um bom acabamento - no mínimo 03(três) demãos. Antes da
aplicação fazer a limpeza e o lixamento das superÍÍcies.

2,11,5 - PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO:
Nas esquadrias de ferro, que seráo pintadas com tinta esmalte sintético cor Cinza Escuro, será
observado o seguinte:

a) Limpeza da superfície com escova de arame de aço ou lixa a esmeril, eliminando
qualquer traço de ferrugem;

b) Aparelhagem com uma demão de tinta à base de óxido de ferro vermelho,
adicionando 150/o de óleo graxo;

c) Duas demáos de tinta de acabamento, aplicada a pincel ou pistola com retoques de
massa antes da segunda demão.

2.12 - ARREMATES E LIMPEZA:
A limpeza deve ser precedida de eventuais retoques corretivos na pintura e eliminação de
vestígios de tintas e argamassas, como também a eliminação de detritos e)íternos. Seguem-se
arremates compreendendo
substituição de vrdros quebrados, cromagens daniÍicadas, além disso serão feitos: lubrificação
e testes das fechaduras, esquadrias, instalações e, finalmente limpeza geral de todas as
superficies.

4 . MONTAGENS ELETROMECÂNICAS

Estes serviços compreendem as montagens, instalações e acionamentos dos conjuntos de
bombeamento de água constantes do projeto, instalação e acionamento dos painéis de
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automatização, com linhas fisicas entre estaçóes de bombeamento e reservatórios, instalação
e acionamento dos sistemas de tratamento de água - cloração e fluoretação, na casa de
química, as montagens mecânicas de tubos e conexões em ferro fundido flangeadas,
assentamento de adutora e outros serviços correlatos necessários para a instalação completa
dos sistemas projetados.
Estes serviços deverão ser executados seguindo as indicações do pÍojeto e obedecendo as
imposições das normas técnicas específicas.

5 - CONSTRUçÂO OE CERCI DE ARAME FARPADO NA ÁREA DOS POçOS

5.1- FUNDAçÃO:
Em todo o perímetro da área a ser cercada deverá ser construída uma mureta de alvenaria de
tijolos e cinta em concreto armado. Esta mureta deverá ter como fundação, estacas tipo broca
diâmetro de 20 cm e distanciadas a cada 2,0 m e com 1,5 m de profundidade. Na cabeça de
cada estaca uma espera com 4 ferros de % subindo até a cinta de concreto armado. Esta
mureta deverá ser construída de modo nivelado e sua altura mínima será de 0,40 m na parte
mais alta do terreno.

5,2 - POSTES DE CONCRETO TIPO ALAMBRADO:
Sobre esta mureta e distanciados a cada 2,0 m, de preferência coincidindo com as estacas,
deverá ser instalado postes de concreto, fixados junto com a concretagem da cinta. Nos postes
dos cantos da área cercada deverá ser prevista a instalação de escoras especificadas.

3 3- ARAME FARPADO:
Todo o perímetro será cercado com arame farpado classe 350, diâmetro 1,6 mm, galvanizado

categoria "A", bem tencionados e com no mínimo 17 Íios

5,4- PORTÃO:
Deverá ser instalado um portão montado em perfis metálicos tipo metalon, com 1.0 m de
largura e altura compatível com a cerca de arame, mas não menor que 2,5 m. Este portão será
fixado através de chumbadores numa coluna de concreto armado.

5-5- ACABAMENTO:
A parte da mureta de íundação que ficam acima do solo deverá ter acabamento em emboço e

reboco

5,6- PINTURA:
O portão deverá ser pintado com tinta esmalte sintético na cor cinza escuro, tomando-se antes
o cuidado de se preparar à superfície metálica, removendo-se sujeiÍa e vestígios de ferrugem
por ventura existente.

6 - ASSENTAMENTO DE TUBULAçAO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÂO DE AGUA E
ADUTORAS

6,1 . OBJETIVO

Este módulo tem por Íinalidade definir os procedimentos básicos a serem observados na
execuçáo de serviços em tubulações de água.

6.2- CONSTDERÂÇOES
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Os elementos de uma canalizaçáo formam um conjunto no qual cada uma das partes tem sua
importância. Assim, um único elemento mal assentado ou uma junta mal executada se
constituirá num ponto fraco que preludicará o desempenho da canalização inteira.

Desta forma deve-se verificar antes do assentamento se nenhum corpo estranho permaneceu
dentro dos tubos, fazendo a instalação dos tubos com ordem e método, evitando-se
procedimentos que possam danificar a tubulaçáo. Quando da interrupção do serviço tampar as
extremidades do trecho para evitar a entrada de corpos estranho na tubulação. Os
equipamentos de uma tubulação (registros, ventosas) serão aplicados nos locais determinados
pelo projeto, e protegidos com caixa de alvenaria conforme detalhe específico.

6,3. ASSENTAMENTO

O assentamento da tubulaçáo deverá seguir paralelamente a abertura da vala. Nos tubos de
PVC a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu
comprimento. Quando o fundo da vala for de solo terroso ou rocha interpor uma camada de
terra ou areia, isenla de corpos estranhos e com espessura de 10 cm. Os tubos de PVC que
ficarem expostos em travessias de cursos d'água devem ser revestidos com um tubo camisa
de aço.

Deve ser observado que a abertura da vala sela com uma profundidade que propicie um
recobrimento mínimo de 0,60m.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, §§
Paraná - El - E-mails - lic itacaoúDn sb. pr.qov. br - wu'w.nsb.pr.gov.br



Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página I de I

Í)o3
lmolioiÍ Recibo Página PrinqiRal

Presidênc'â da Repúblca

lmprensa Nàcional
A^,I o

Envio Eletrônico de Matérlas
Comprovante de Recebimento

É, o
zr

À
,804

A lmprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes ca racterísticas:

Data de envior f3/05/2013 Llt24t34
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
OpeÍador: Claudemir Valério
Ofício:2488299
Data prevista de publicação: 76/05/2013
Local de publicaÉo: Diério Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matéÍias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornars Oficiais.

E'

Matérias
Seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) valor

5838529 Edital TP 001 2013 para publicação diario união.rtf 7 ,00
Total da matéria 7,OO RS 212,s9

TOTAL DO OFICIO 7,OO Rl 212,s9

http://incom.in. gov. br/recibo.do?idof-2488299 13t05t2013

I



Mural de Licitações Municipais

TCEPR

Página I de 1

0q4

TOPO ^

Detalhes processo lrcilatório

€núade Exe.utora

Áno,

Nr 0ta!ão/disrensàl In€r grb dad€'

Modà úad€.

Núnrero ed'tãl/t)r(ê5so'

DeÍÍ çào Resumd. do Obl€to'

Fo.ma de avahdo Menor Preço

Dotacão Oíçdrn?ntaru' :

,..!. .nêx n$ RÉíeréÍÍE d€ pre!ô

R!'

Lràtô ie la rçê.renro oo E.lrlê

Data dê Ábe(r.a dô5 Proposras . i

NOVA Data ô Abeítura das Prcpostas

Data Cêírcehírento

@t;;
CPF: 4271511954 rL@{r!i

Ta_t !R T.l}ÍÉ .l€ a6tàs.iô Esrado do p3raná

I( t ?"t

Plaça No6sa SênhoÊ de Sâlettê ín . Centro Civico
Cuaibô ' PR CEP 80530 910
Fone. 41 1350 1616 CNPI 77 996.312/000I-21

Veísão l4óilê

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 13105/2013



c-q 5

ErTlAlD C,DlÍlAÍO

o

o

O nL côllpârÊ.rr,lb É FEo hod l,l+t.,ú Í'â d6lral1dt ó.8 clrdLdG
D.dãúo â Pí€rbúrÊ lÂ.rn r.l coi,rd 6 *ÍÍaltírxü @íaü, oE<,Gl(b
riso.orâÍlsrto à o.dáír.b &!{tÍ.ç.o.

NoE Ssrá B*hí!. la (b MrbÔ 2011.
cL^rHsrarÉ -?'rl.fiô l@Lbd

R.trôúÊú..oô PrqbELffi À. lg
oblrG^artsÉoü.qrFrüBórúÍrúi.1
m'Er€íged6sÉÉ4.ÉrÍ+.L
C{i#al,rE lllrirÍa d.loô Strn Bó.,l/ PR
coírrd8ô:írraEÂÁRR a ç B ÀEos -tE.
Ibo&PÉ.!ía:úíidhr-c PJ õ' tl.5o7.Il !,mI
vrlc: Rt r.AS,l r {rlt mi, iot,s o..É,rt
PEzo d. vlÉírd.: 90 (írytíit ) d.t. .dr lt
roÀlar2ot3
RâaÍE: 5ã!!b r*Ího.b.
Sã.|Ía lo§liÍt:S.cí.ltllÉ lhridF,..

EXTR TO Cot'rÍr TOi
B€ í!nr. e P!@!E óâ Pneao ÉLtü$o n.'! g
OnFElqrlisd.{t !.Élo!d. oí rb.
ísrr.íÍ& rE s..r.ari- rÂrrêp&
CoítEiE E- llri.Eo ô 

'bvr 
S.ntr arlôd / PR

Cdúí!.laLtIZFERrütlOOCUNB GRENIER-
Tlo Ô Prera* Irila - CNPJ ri 12-162.34JÚ
\r.rr: Ra :ll8t,q) (LL tíi, tlzrtb. oa.írh . un
PÍlro d. ttaíld: S (no,üta) dg. csn H
rl}!a:&13.
ner!.: Sét*rblrr4ú
SErrrU..adriê S€tEít i úrr.&.i..

E(TMÍO CO'INATO T
Rffi.ãPrE5.b Êqô E 6ri(o n'lgt
q.E:rq0d'âod.q+rÍ-rü ÔL&írlEa
úüÊrÉo(b§ãü-h.iaúr+-.
co.rr.rrrb L.,niEbbd. tlcÍr srt EtE /PR
C.rú!dô: UÁRCIql E Cü LIDA - u€.
ÍFoó. P6a: rí(b - CtrPJ f €JS-lÍl&
l,k Ra 3.55.1t (rB ír. É'rdrb . .fiq
PÍ.zo d. vbaírü: 90 (Íbrtín) ó.r. c.rn lnt
Ít@?olt.
RúrE: SaÍid.blíuÉip{.,
Sd.lÍb-lirdrb:Ssdllb uurbEl]

EXÍRAIIo COllrl^TO ll
R.t rs{€eâ@.FÔ Prt!&Ebrrübo-' l gí
oÔF o lqiúiro d. .qrprrríúr (h líhíÍn&.
oEEEEaoe6érú.. ÚJnl.iP.l..
CdrdliE t*ÍÍrrio d. r.ôvr§rob Afrt /PR
cdú.rÉ. ofEo 2 PTPELaRTÁ LTD^- !G.
IÍD d. P€..€: J(iíb- CNPJ tf 04.@8.7íl,UO'
1/.8 Rt t.55517 (un r!ll. qtllrr.ob . dlqx

PÍ.zD d€ viíÊa m (rúiÉítlr) ôâ!. .sr ol
íotl8/:tor3,
FerEd s..nriirr Xl,li*Ê.
Sãürh !.EtL: Sedrri.r rt SP.À
EXTR TO CONrR^iOlf!3 2013
Rffi.DPÍt a.!o í. PÍqao EbstrE n '19:qdo:áÃFleô.íÊÍürtrÊ.cLítmlÍ1,
n-trrÍáodc S.oÉit Xrri*É
cdiEáÚü ràrtc&. d. {(,,. SrrE Bsü! , PR
cdÊÉdd Fos^GÂacr t claLIDA-LE
TlE.b PrÉa.r ürt&r - CilPJ Í' 11.Églluo@l
!bd: F, 3-rl3.3i! It&írl. ..ilc.íl6 r trz. rüt
Pre ô vtÊÊ. I {mYú6) 66. ct! rir
r(yo&20r3.
Barla S€olrd! tilú'hI€B.
Sãdsl.oaEàrieS..rdri.3MúrLl@.

EXTRAIO COTINAIO X
R€ffi .o PÍE .od. PErao €llüicô À.,l gi
oqdo:lori.i!&d..qrFÍríi$Ô hírírlúth. I

,Ít*.Ênçào rE S€l!aú. Urni.9rts
C!ffiü: rrnbhb d. rb.. S.d. airb... / PR
C..úrlr@ iORMR USINAGEM, COT ERCIO E I

.ME
Iho d. P.§Í .À,kncú - c'lPJ n'08.86197&01
\àd': Rl 1. tE5,{6 ('ri nü, E{o. qbnt ecrl.oí.
Pl!:o dá ricÊio.: E (Í{rdU} dti., cri hr
to(E 20ll.
R!or!o: SãrEi.t MrÍtc9b.
Sadtírú.ffird€: S.ÍrÉí.sral!kjP3!.

ErRAÍO COtaTR ÍO ll

ÀMAO OE UCrIACÀO
zâEqÀo PiEsEie Li,:llrlzclS

Obblo: CdEEffio .b àtFí!.. pst prrrt+& or rrrtpc dc @ldb. túrytá,
ttí5mlno e d€sliÉlao ltírd ô t!.ou6 dt a.úrb.

R.dt tlErô dos sírÉhE iAL2!l}5,20l3at i3:30 tur.
rnicbdoÊ!re:on28Jri5J2fi 3&r4fl)tE ..
Pr+ MáJúÍE BÉ 425,d, (0!(E,6 . vila a oír.o Éd . m.(rl Çtll.E).
d!3.8õ, É ú' D.íldo Ô 12 ,rEá. rüaÀrrÍrô Rl 9.stã) (,Drt itr. tD"rc.írb o
!€b rrr! â Y5L.rítâtis).
rnlo.n oóÉ ComoL.Í?rdrr: p.d.Í& sr ôõlE!. d rt6'rl, d. re.dare É
PÍ!!.d;â fAx'l+d d. No/! sri. alti., .iú a Rlr wbütlao Eailcdí d. tjldc
tf 222. * l,i' ({tú tl3. 3a6l-i22). cJ F. .c.i rEhÉ{dt|É*Àr S|.

No.. SdE Bâítt4. Glo5í2o13çê-'i^ lona.ni.. d. SdE - PÉíÉlro ' PoÍtrL n'oegiElí

^Ylso 
D€ u€ÍrcÁo

ror D rrÉ PiEc,o ll'úll2ol!
ob.ro: cootBlsâ dâ Énsü. Éaútud. lai cütslÉo r,. ,L-Yü.b ãn
6áoito â.Ín dó d. 0@.m l, tadvtló.b .bY.ô c.F.aó ll!.(m Éú+ rú rb
ú.ítÉ sr€rié c inú.€Êo ô cdtlJíb íô bínô. ô F§o Nôtr. Fúrldo,
dã{ i.!do !ô rôssl!<rÍldrb d. ag!. É miidpb ó. Nov. Srrr B.Itr. . ídnÍ.b
m roPAc 07rlEr20 t r .

T1!o' U.íú pr.{., Pa k{.,
RacôlÊEnlodG€íflslop.!:Àê(PÍE/2011ô. 13.30hdÉ
Ab.ÍE E rlo. mvdoP.!:O3/üa20 t 3 ó.ltío h.í...
PiEço !íáriio: R: ÊS.E€.01 {..b b..írov.írt dl. ÍE{rctíot. ql.E,l Ul!*I

rnidhá...r CoíÍ1DlonÉ.i.r€s: od.aô .G obtí.l .m ho.Útro da .rDqliã|b m
prolBiuà ttunrdúi ds N6í. S.ni. 8â.b.Í!. rb á R\. lv.rÍt(b gfidlcürÍl tL Mo.E
nr ?22, pdo Er.: (Oc a3.326Ê-e1@I ar !o..n!.{: liclÉÍ!ró:F.py.b. Sd€

N@S$É&Íore. 13rc5ra013.
Edqiúo rodlirrxr Ô &ür. - PÍt ldnt .h Co rL{o Õ Lldr.9& ' ?d.ttr

n. oísaor?

ETTR TO COTTRAIO li. oíÚiloll
Rlt íÊi!âao Pr6€!&tbPrÊglbÊ!trÉÍtcor' l9Í20í3
Oàiáro:ÀqÀi$ ê.auip-í*ítiot ô ffiüc4 r.E bb p.ín!írírE3 c qrnEà Pr.
ÍtânldrÇe dâ. s€cdrlE Múü!.ir.
coiE t*{a iÀrabb Ô ttoa SÍtt Bárb-! / PR

cdrrsbdo ÀÂDRE tlJGiJOorcts SáNrc§. ME.
TkÉdô P.ús€:Jl'l(,.. 'CÀPJ n' 14.rÚ6 tmrQoi'3€
Vjci Ra 37.316.00 (ti!, â..L 'ri. tadG. ÔztÀo É-).
PrE6 dâ ttgeld.:90 (rpúL) drâ..!ín hkà rí 13/Í!5/2Or3 ! ta.rÚD.th
ío@?013.
RÉ,!ô Sãdáíâ. $rd.hâb.
sãÊirrÉso5d.í{É: s€!Üi6tqr{.jírr..

EXTRAIO COtfil ÍO íf 02qiEl3
R.Idúl! áo PlE3so.b PtE& EbLô^bo r't gZ0l3.
oriero l4Giç& d..qripdrE 6Ô hftinÚik . irât .l-pr rBn ..dnÚpÜ.
rlÚJrâí!Éoda. sê.ÍErr.i.6uui.ip.6
conlrát ii.:Mrncolorlâ l,lôvt s.rn Báôd./PR
csúârldô:^tryD coMERcro oE ELETRO EL-ETFOTIICOS LIOA - MÉ
n o d€ P!B!oâ:"hJírte -CNPJ n' l7.O5A7!2/(p0149.
!âhi: R9 8242 !2 (oÀoíú,t,l[t rD..qurÚi,.Í!r.íÉl!..lot c.nlr!l,l).
Pr.zo d€ vtÉiâá B (hohl!) diâ!, c6rn hlcjo dD l!/O5rxl3. tlírh6.rí
1006//2013.
FocÍloi Séd.l,.rÉs iarddplb.
sÉq!t!,l€.oÍ.lEnrt: s@dras !i.r!*âi.

EXTR TO COXTRAÍO ll'O2inolt
ReÍêEnlâ.oPrc.âlsôd.Pt!€aoÊLtüicrn.' lqaol!.
oàiêlo:AqÉiÉôd6êqip€Í'..no!dáhrúmálk, ÍrEl.íbbF.ítáerí.r.oundPoí!
dÉn t€nçáo.tâàs..í.ran .Múiqo.lr,
C.fllll,ánle HuÍsc,Db (h liorà Sâfib aátb..! / PR

X..l.rac RGChirí No.iloCrodld.to
3r373 9.9€.S1.'05 Tlrmcs otoco lro



26 4a ÍsÍa I15,4úai20l3 - Edçon'8958
DiírioOFlClrtLPararú

I Leópolls I Morretes

ÀIODALIDÁDE: lomada de Prêço\ - menor prcço 8lobal OBJL I O: CDnrrar!

çào de flrpr.sr de arqotctuÍ! cn8enharia c plin.r rnenro\ trrr t)re\uçà. d.
r^ ,ços de prc relos úqu,rerón,cos c seur complenre hÍes \11 LO R !l'\\ I IÍO R!
1l1?0 00 (quaÊnBcrrdsrnrle rcz.nk\ escrcnlâ rúnrs) ('RUDI:\( I \llt\ r()
E I:I_TREGA DOS E\vtL()PES: &s l3h00B as llh59m Jo J,a .11 de \la,o
dc l0ll ABtR'l't R{ DrS PROI'rOSt.ls: as l.llroonr r do dri 1l Je Uaro Jc
lull LOCÁL: PÉlerluÉdo NIunrcrprG Depanúr.Dro d. Lr.üaç,ru Rua P..lro
Dom,nsGs dc Sôuz.. 37,1. Ccnrro AQLISIÇIO DO [DlTAl.: Di\rào dc
L,c aÇõ.s da I\ele(uc vurnciprl. iru.do na Rra l'edtu Donrneu(\ de Soua.

i?1. l.copolls PR O Fd rl cnid drsponi\ *l r sonN.'c podür \cÍ rcu6do a

pÍr dôdrdni n< :'i I :Jpdr JJ.nehtun' t\t(,Rtl \('Ót S: ' n'JrJe I "rn|n''
I r.IaÇào (J1) i6l'- .16l

Lcopohr. ll de \lalo d.lurl

fRRÂT\
R\TrFt(',{( lo
pRo( EDtvu\ to Lt( tI \róRto \".05J/20t1
Dt§PE\st \'017,20t1
OBJf r(): (,!nprade,telogrc Porlo,corn lnnalaçires as( hapcrnrseoCenFod(
(-riào. fô'a.§ \..Í.lanas \l nrcLpnrs dc Inri!Tínnura. Snud. c \drninrslrrçào
I leod. únr 

-\ 
r\to o cro dc drBrurçrio, h.J rlt.rado â pre\enr! rrr'6caçrio

o\Df §f t.Ê. RS 1 t t(r.(r0 (TÍas Mil. ( cnro c Drz Rearr)
l-t I \-St: Itl I t)ql (rlr r Irts \ll . \.\ cÍrr l.lc!'sr
\lorctr':. lr d. \taro dc 2(r ll
HEt-Dt:R I Lól_tL() Dos s^\T()s
PREFEITO MUNICIPÁI,

R3 96.lxr. 
"229712011

PRIFEITIIR{ [IIINIC!PAL DE LEOPOLIS.PR

AVISO DE EDTTALTOIIÁDA DE PRÊ( OS }", OOJ/IOI J

I Londrinn

PREFEITURA Do MUNICiPÍO DE LONDRTNA
EsrADo Do PARANÁ

Avrso DE LICITAÇÃo

Comunicamos aos inleressados que se encontram-se abertas
as licikções a seguir: CoNCoRRÊNCIA N" CP-SMGP-
0003/2013 - Contrataçâo de obra sob regime de empreitada
global, tipo henor preço,a preços llxos e sem reajustes da

e\ecução de obras de recupeiaçào e recapeamenro da
pavimentação asfaltica. sinalizâção yiária- paisagens e

uÍbanismo no Jardim Santa Monica e Jardim lúlia -
Londrina-PR. TOMADA DE PREÇOS N' TP,'SMGP
0003/201 I - Construção de obra de re\ italizaçÀo da áÍea de

Iazer do -Conjunto Habitacional Millon Câ\elli.
CONCORRENCIA N" CP/SMGP 0005/2011 - L\ecuçâo
de recuperaçâo e conclusão de obra de implankçào da

Praça da Juventude - Zona Noíe.Quaisquer informações
necessáÍias pelo telefone (43') 3312-4953 ou arnda pelo e-
mail: licitaA lLlndÍinJ.Dí.s!,t. br.

Londrina- em l3 de maio de 20ll

Rogério Carlos Dias
SECRETARIO MUNICIPAL DE

cESTÀo PúBLrcA
R! 16!,00. 42281/2013

I Marüpoüs

O }íunr!il,o (lc No! L-úínl.úrs L\I.(lu tlo Püaná. ,n\.Lu no CNPI \ob
n' 9i -<E-. t!!/0001' I I irri\(t. tle \.,, Pr(S(riro. ((ndo únr \ ;1r a dtrpt)\ro
a l!' 1..1r,trI n l0 i2{rf(rl:. 1J.,,!r. licrl(Írl 1t55/lífi1 1.,

Coôlpk'nnLr n" lll/{i)ü L)r'!Í(Lo.:\lün(,p!.. n . ll('/(xJ. l-1/07. r!rnr
públtru qu. \cíi tualúdr ltrrulio à\ 09 1)0 hoÍu\ d. Jr. 01 ü.
lunho dc 2013. na \cdc dâ I'Íctc,ruía IUu ,e pal. \rtuada
í Rua Rro (1Íandc Jo Sul.2l22' L.ôÍÍo. ronc '.ll)36-1711.18. lr!,ra!ào na trt',dal,Jade Pr€gio Prê\enc,al -
Regr'rr. dê Pre§.. ^' 

0II/I0II'P\lNI eulo übter,, ú

aqur\r!rlo de equ,pJmenro\. protiuro\ ho\prralare\ .
red,cun,cnros 0 cdrral e dcveÍÀo \eÍ

retiÍndo\ nâ sede d3 I'reieiruÍa Mu icipal. o eDdeÍeço
suprre,rrdD. unlo ro l-)êpaÍl!n,cnro de Lrcrr0çôe\

Adenr'r (loDE' d( S!xzr
Pr6idenr. d. ( onGsto d. l,i.i!rcõô

ru 1'r{,00. 4271192013

HO}IOLOCT( lO
pRocEot\tt\To t.tctrrróRto \" 15/20r J

PRIcio PRrsr\( rÀL \' r2l2otJ
(ttt,FlO: r, r\l tl \l \\ \r, nl ll \\,) \ l( FIDI' \ P\R \ IPT\T\\ \O nf
\l t?\ t\,,\ t't |\Ítt / \ \t.\\t ll\\ i,,1 '. '\.1-R\ \\ \rr lrt- Rr AS t
I OCR,\l)()l R( )S PL Bl l( ( )S ( O\l tOR\F( l\lÍ,\TO IIF aQLlP.\\l[\TO5
E fLRI(A\tl \TAS. PLLO PLRIODO DL 7 TSETET \ltsts À SEREII EX-
ItcLTllX)\ \t \\L 11.\!I \Tt \O \tU\t( tPtO DF \tORR[][5 CO\FOR\Il
h\Pl ('ll k À(()l !(,'\\1.\\ ll \cxr \\l \,' I Il R\t,,Dl Rl I I PJ \r I \
Côn, batc nas,nlõmaçõcs çonshntêsdo Precd,rneóro Lr.,rârono \' 045 2013.
ftÊ8ãofte*ncmlN' l220l3.poíforç!doincrtolYàÍ 7'doD.crero3 5552000.
HO§tol,OC.\ o prccdin,c ro l,c,tarôno epr8ôtàdo
Co sdeÉndo o rulga,renro dd propoías. loces e hrb'l,raçào reanada p.lo
prcso.ro r$,nr rdj,drcada.,n És'ào
FOR]\TCTDOR:
lo]t0t.\l Rrl(r,\Dl ll\'Pl /\ \1.\\L ll \( \u | (r,\\iR!\\ \o
DI I{I \S I LOGRADoI RoS Pt'BLICOS (Í)\I FOR\I'IJI1T\TO DE LQ.
L lP\\lr\lO\ t ftRR.\\lt\T\S. Ptl () Pl RLI)DO l)t ' ,\l ftr\ÍES[S \
SERE\IL\FCI TÀDO5 \1Á\I ÀLtIE\TT \O \IL \IC]PI(J DL \IORRT I LS
\o \'\loR l)[ RS 299 ?8.1 55 (DLZa\TQS I \Ovf\Í\ r \OvF \flI
SETECL\]()5 E OIIL\IA Ê QLATRO RL:\IS E CI\QI'E\T\ E CI\(O
cE\ I \\()§)
Bllsczl l( LtirÍpEZA E ( orsER\á(.io ulu{ Epp
( \PJ \" 01.9t.1.t25lütot.7!
Por linr. h!r e\pÍe\sun.nt. (on\oeÀJa a ptu'B'ncnre Nrm rla$rh.Àlâ. pua a

tusnarura dô rcsp.ch\ô Con(ô'o d. Pesraçào de Sc^ rços. oo! rennoi do cí d
caprr do.rrJd. d'I,lLrm^ l<gâl rob as p.nal,drdcs dâ ler

\loíctcs l-< dc varo d.:í)Li
HLt,ttLR TEót .o ttos s.l\Ttrs

It?rr 1,, \lun).Ltrl l)? \iÍ'.t"' 
^r 

rao.oo - arr*,rora

I Noua Laranjebas

Avtso DE LICITAÇÃo
pRr-tcÁo pRrlsFfictAt- lsRpl N '01r/10 l]-pÀl\l

Avlso DE l.tclT\ÇÁo - PRTTEITL R.\ \ll \lclPÀl I)r.\t\RloPol ls
, I l)lTÀl l)r (o\coRRi \( r \ \i (l l0l I - P,oc.r:o,r" - | r lL,l'j. ( ) \11,.

0erprodclldÍropols.am\csdoprelcrro\1onr(,pdl.cdd!!,n,\\'i!dcIciràÇà!
dcrgoada pcla ponanâ tr" 2 20ll dc 2 dc lancrru d.101.1 . lonr. Dec,ut,
\Íun,crÍ,al 'J'1. dc l9 de aSosro de 1007. que ,e!ulatrre r'â o s,'re rra de Reg

rnro de PÍ.çoi. roi,ra püblco aos rnreÍenados que are o d,r lr ü< lt \tlO de

l0l l. às 1.t (QL ATORZE) hoÍas esrara rcccbcndo. no Pírt(\olodc LrcrraNc)
dãPrefertura vunrcipal deN{anópolr. os Etrv.lopcscontcndoa doermcnraçào

dc Habrllaçào c PÍoporla dc PÍeçoi do Edrtal dc CoDcorêncra n' 9:2013. quc

renr porobJeroa rmpla raçào de regisllo de pÍeços para â aqursrçàode matenal

de erpedrenre qu. serào uhlz2dos pelos dr!êÍnx Deparlanrenro§ e SecÍe(anas

do municipio de \lanopolr!. tcndo a hcrraçào do ltpo--\lE\()R PRFÇO POR

llF\1-Alrcrraçàoserar.erdap(lalcrn'866(t)i.ruâ\pricÍr,{eidllctaçi)c\
.dcrnaslcgrslaçàopen rcnrc (J'nrc'rorúordorroconrocalorLo(\.ú\í (\ú\
esrarão a d,q)osrÇào dos rDrerersadôs, a paí,r dcna data lúrr,, â aonrr:iào
l)ÊnÍânenle de L,c,raçóes no releion. 46-lll6-t100. na l',e,e,r La \1únr.rt!l
de\la.ropol,s.nohoonodec\p.d,Ênre.naRuaScr\- I0i0 cn)\lrnopohi-PR.
oú pelo e-m arl liúcr sro buÊno'tl nanopol i !r !u\ b, \1r,,opolrs. l0 de nuro
dc 20,1 vaÍ,o lduúdo Lopcs Paulêl'Prcic,ro \l'rnrcrpal

Rl í20,00 - ,1157/s2ol3

\Lrr! lrÍrn.ira\'PR l1J. tta,o rlr l0ll

Jf(l C(ra, tlc,\lnrr,Lla
l'rc ! o.,, u

R! 1r!1,00 .22í2013

I Noua SantoBarbará

^vtsoDf 
Ltcrr^cÃo

IO\IADÁ DE PRE('O N'OOt/2OIJ

Ohjdo. ( ,,xrÚ.§âo d..mpra. Ép6i.l'.rd. prrà consríuçio de leórlório
em coícrcro rrm,do d. E0{.00{ I, r6.n.róíio.le\rdo crprcid.d. 100.000
litrus. r.d. d..n.rgi. .latri.. . inírl.çio do .onjunlo mo'o bombr do noço
rubul.r proÍuído. d6tiírdo r o .b.s16im.n lo d. iigu. no muni.ip'od.lior.
S.nr. Birb... . rt nd.Ddo ro'l'('/P^('0rJ620ll.
Tipo Mcior pr.ço. poÍ lore



ohri, On(ül C.ni[.no Di8iul6.nr.
o BED& hllríúoÉôÉeóP''tôFtu DiárbOFISALPara*

\o\. Slnla tsarbam. l-105 1011

EDITÁL \N 2]/20I3
PRTGAO PRESETiCt^L
REGISTRO t'E PREÇOS

21

R!192,00 - a2!OZ20r!

nq74ô lqra I l5IÍai20l3 'Edçaono&58

PRT-TIITURÁ MUNICIPAL D! PINHÀLÀO
ES'TÁDO DO PARANÁ

Re.ebrme tr do' en\elop€s ,\te 0l 06 101,1 as l-1 ;1(r l)orr!
ÁÉf,@ dos en\elopes 01r'06/2011 ü3 I l:ilo honr.
lteço !ti{mo R$ 690.940.01 G.isc.nG . noven r. mil. norec.n «,r r q uBÉí tr

llll{IE|tÀrlJ:8rylr rÀl*ào \er obr,dr{ .,n horrno dú c\pcd,cdre
na ltef.'r@ Vurcrpal de:\o\a S ,ta Baôm- í'o a Rua \\altiedo B,rr.nco!í
de N1oÍa.s n" 222 p.lo ibtr. (0\r .ll 1266-8100). (u IFr cn,r,l l,cM.a.rnsb
pigorlr Sr'c srÀ$.trsh-o4ol-lI

Ldurrdo !ontrílt.r de Sou.!
Pr.srdenrc da ( onns{io de Lrcrtnçào

Poíma n 0lJ 20ll
R! 1,14,00 - a21O,lJ2Oll

I Paranaguri

ÂVISO DE PREGÁO
PBEGÀO PAESENCIAL N'O'&20I3

OBJETO: CONTBÂTÂCÀO OE EMPÊESÂ ESPECiALIZÀOA EM
sEBvtÇos DE oEsRÀnzÂÇÀo (coNTaoLE oE RoEooRES).
oEsrNsETlzaÇÁo (coNTBoLE oE tNsETosr E oFscuptNtzaçÀo,
EH ATENOIMENTO A SECEETARIA MUNICIPAL DE EDUCÂÇAO E

ENSINO INÍEGAAL
vaLo8 itÁxt o EsnMÂDo: Rt 147.547,00 (csnro e quârenrá e
sele milquinhenlos s quârenlâ e i6le.Éi§)
TIPO: ÍENOF PBEçO GLOBÂL
OATA OÂ ABEBTUnÂ: 03/002013 tlORAalOr 09:qrH
ENOEBEÇO: rtv.p.rlnâguâ.pÍ.9ov.br
LEG|SLAçÁo ÂpLtcÂvEL: Lsi N'ro.5a)/02 Lêi N'8.666/93 E o
DECRETO iTUNtctPAL N. 678/2005.
ouÍFos ESGLABEcllrENÍos pooEqÂo sEa FoFNEctoos pELA
colrrssÀo pEFxaNENfE DE LtclraÇÀo, Fua JúLrÂ DA cosÍÀ,
322, CENTBO, NO HOFAFIO OAS r3:q) ÂS rg:qrH OU PELO
TELEFONE r{! (41) !4m.6O03.

PARÂNAGUA, 1I OE MÀO DE 2013
ALINE ABALEM STÂHLSCHII{IDT

PFEGOEIAA

Á Corn6sio lsFécial d! Prcgiu, da PRtttl t-l- tLÀ ivl L NICIPÂI Dt Pll\HÁtÁO.
no cxcr.ritr)Jrs.trit'urçi6 qu.lhe.onÍcr.a Poranr n" l6rll)lr. Je ll,0lrl0ll, ktr
nrtubl'iô t)J,a.onheiIn.nro dos,nrers!dosgue Í!Íá (rlL7a. nod'J 2al05/2011,
.r08:r0,.'r'nendr'ír.,.PLr DO\ll\(,o:C11,\l', j.. I \1,Ál ÀJ,'t{
! Í.uDio d( recebimrok, ! ib.rlurà ü$ docúnenlrç(i(\ e propon$, contorm(
eslt.lfr.rJu ro EdirÀl ,ie L.irÀç,io N' 2,r/z0l,r PÍl nr rodal,JiJr PRlGÀO
PRESEN(.1Át. objer'9.do .cgsúo d. p'rços
lnlormJn.'qurrinti8rJdo Edibl.nn)n',a Ídspon,\d nound{c(. \uphcitâdo

Obi€to dá Li.ira.àol

S.lcçiod. |['qraí, jur idic.l.J Jo ramo prdrnrntc p3rJ !quúiçào. pelo menorFr.ço
oiirl]do,i.nr ciasdc «,.\trução dcsunados a todÀs ã\ \r.r.tarias do nu,.ipiô
.onÍoÍnrr lsp..i6cii(,§ .onsrnl.s no rJLrrL

Cn tério d. ,ult"m.Dro - Menôr Pr.ço POR ITEM.

Prnhalio, l.r d! ma$ de l0ll

ÂVISO OE PREGÃO
PREGÃo PFESENctaL N" 019/20í3

OBJETO: RECÂRGÀ MÂNUTENçÀO E AOUISIçÃO DE
EXTINTOFES, eh abnCimanro à Secrêlaria Municipal de
EducaÉo e Ensho lnlêgÍsl
ÍlPO: MENOR PFEçO POB LOTE
valoB MÁxtMo EsTtMÂooi B3 45.390,00 (quarenra e cinco mil
lle4nloE e noventr r6âis)-
O^TA DA ABÊAIUFÂ' 04 0612013 HoFIABIO: 14 OO

LEGTSLAçÂo ÂpLtcÁvEL: LEt N! 10.520/2002, LEr Ne 6.666/1993
E OECFETO MUNTCTPAL Ne 67A/2005.
oUTRos ESCLÁFECIMEN'ÍoS PooEBÀO SER FoBNECIDOS
PELÀ cotllssÃo PERMANENÍE oE LIclrAÇÃo, RUA JÚLIA DA
COSTA.3z2, CÉNIao. No IiOEARIO DAS l3:@ ÀS lo'ooH ou
PELO TELEFONE N' (4i) 342GôO03.

PÂBÀNAGUÁ, r3 DE rrato DE 20í3.
SILVÂNA DE UOBÀS

Pre9oeira

I Piraí ilo Sul

avrso pE LrcrÍÂcÃo }f o63noí3
TOtraDÀ DE PREçOS No 00í20í3
O Municipio d€ Piraido Sul, Estado do Paraná, pssoa luridEá de drreíto
público rnteÍno. CNPJ 77001 329/0001-00. coín s€de à Prâça AlípD
DomngLres,34;
Íoma PúblicD que reâlzârá llotâÉo na moóalúade ToMADA 0E
PRECOS. TIPO MENOR PRECO GLOBAL. em sua sede. a qual será
pÍocessade e julgada em confoÍmidade com a Lei no 8.66ô€3 e deí€is
alteraçóês e Lei CqrpleíÉntaÍ no 1 2406.
Qliêq Confat ção d. pô3!o! Juídica p.r. prestação de rerviço!
dê rgíorm8 e ampll.çâo do pÉdlo da Ca!6 Laí, com Íomoclmento
dos Ír6toÍlal3 necosaárlo! pela contrateda,
\bloí Mârinp Tolâl da údbcão Rl 86.300,75 (oitenta e !el3 mil,
fezento3 reais e sstenta 6 cinco coítôvol)
Dêts_og-Alc&Il 3 d.iunho de 2013, à5 09h00m.
lnÍoÍnaóes ComoleÍÉnhres' O edital e demais inÍoíhaÉes podeêo
ser solloladc pelos ioteressâdos na SecÍelana MunÉipal de
Admnrstraêo, na PíaÉ Alifio Doínngues. no 34, em Prrâi do Sul,
Esbc,o do Paraná, ou pelo e-rnerl llcltaca@pll.rldosul.prgov.br

Príaido Sul. 13 de maio de 2013.
vaLEr{TrÍ zÂNELLo túllLÉo

PÍêÍelto Municipal 
Rt 1a,r,oo, az57lzot.

avrso oE LrcrTÂcÁo H" 062/20í3
pneoÃo x. ossrz-õTíf, l?õ-á-fr I=IEiR-õÍ|õI-
O MunEípio de Pirai do Sul, Eslado do Paíâú. pessoa iurídicá cle diíeilo
úblico rntemo. CNPJ 77m1 329/0001{0 com sede à Praça Aiípio
oomrogues 341

Toma Públco
FORMA ELET

que
RÔN

Íealizaíá liotaÉo nâ modahdade PREGÀO NÂ
ICA. TIPO MENOR PRECO POR ITEM em suaPRIF[lTt RÁ ]ít'\t( tPAt, DI Pr\ll \1.ÀO

ESTADO DO PARN\i

R!14t,00 . 
'12261/20í3

Rl t4l,oo , 42167/20í3

I Ptnhalao

ED|TAl. r! 2lt20lJ
PREGÃo PREsENctAl.
RfGts rRo D[ PRE( ()§

A{ onnsslotrp..ÉldcPreráo.dJ PRFtI lTl R\\tt\1,'ll\l Í)l I'l\ll\l \,'
o ê\cíorco dÀs ahbusGr que lhe cDnltr! â PonaÍ,a n l6lr)l'l d( li uI 2r)l.i

ronú publ'cô paú conhcc,,ne ro dos ,nrcrc$ados qu. rarâ Ícal,/i, no d,i
l7105/201J, i.0ErJ0 hotur. noe dcr.ço. Rt,,\ I)()\ll\(;()S( \l l\lO l8l
Pl\H\l \(rPR,arn rjodcrcccbLnF,n.rb.íu,adr!do.,rnc raç.c\.!(,por
úr lont(trnrr espe.'hrldo Do Edrtnl dr t 

'.daçâo 
\' 2l :llll-PR r,' nr.dJ|úd.

PRI.CÀO PRTSE\( r \r . ôbrÊÜ\inJo rc8,srro dc pÍc\os
lnti)nnMrcs quc a rnte8rdd. F-dtra1en«ntrr.re dÀponr\clro ü'dc(!f .utr!ctrrdo

sêde. a qual será p.ocessáda e julgeda em con,oímÉade com a Lei no

10.52002 e sutsídiaíÉrnente coín as Leis rf 1666/93 e allerâço€s e
Lei Complemeí1bí no 1 23m
Qggq Âqubiçào d0 matêriai! oacolaíes e do erpedionlo prrr uso
da Socíotarla Xunlclpal dê E(ruc.çao, Ceílro! de Educrçáo lnÍantll
e Escolaa Xunlclpala.
\êloí MáíÍÍb Total da LÊtacão. R3 2il,l.í00,00 (duzêntor a qua.ent e
quafo mlle cem êal!).
!@L rvlvw.bll.oÍg.br "Âcesso ldonüílcado".
Recebrrnento das PÍooostas: A prílr das 08h30min do dia 1Í05i20í3
até à! 08h30min do dl. 2810í20í1.
AbêÍtura e JuloanEnlo das Proclás Oa5 08h3'lmin até àr 08h59min
do dia 28/05/2013.
lnioo dâ Sessão de oisouta de PÍecos. 09h00mln do dia 28/0í20í3.
8.e&G@A_CCleEeS. Horáíio d. Br.!llla (0F).
lnfoamaaôês CoínoleíÉntarÉ: O €dibl e deína6 rnfcÍÍnaçô€s podeÍão
seí soliotsdG pehs interasladcs nâ SecÍêtaÍia Munbpel de
AdministraÉo na Práçâ Aitio Dornngues nô 34. em Prrai do Sul,
Esladodo PaÍaná, ou pelo eÍna llclÉcaoepkaldosul.pr.gov.br

P'Íai do Sul. 10 de nBio de 2013
vÂLENTI zÂTELLo ILLÉo

PÍeÍeilo funicipal
Rt ll2,00 . 42260201!

Obi.ro d. Li.it.ciô:
Selcsào d. pcssoals)jund,ca(, do dmo p.dmeÍre pe conrmraçào. pclo nrenor
prero oLnado, de €mpÉe.spec'al'zd. na preí!ção d. *^,r(s d. r.capagenl
de pneus desrúdos nos rei.trtos da mú,.rp.l,dade. coílorme espÉc,6çaçôes

Crhério d. Julg.meôro- Ue@r Preço POR ITEv.
Pnhalio l:1'1. maio de lo lr

Rodn§o Bsló,n
Prc!({río

RS 192,00 . aitT?J2013
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ObJdo Conrú{ào d. cmprs êF{,Jhzàü nJiJ consh'
,ào d€ tMdono fi co*Eo.mado d. bor@ . 16ó Ônu

.levado copa.'ü& lujü[ lrB. Éd. de m.llra.l.hcâ. rN
Élâêô rro @nlunro mro bomb3 do Fço tubulr pruru lo. dà(nado
& abõB,lrHb & á8u rc murcrpro d. \o\a S.nk AàúhrÉ ê

ar.nd.Rlo e T( PÀL 01162011
Tr[o lí.rcÍ pÍsô pd loc
RÉá'mÕto Uo!.ny.lôp.s,\É 0l 06 20ll Jr ll l0 h.rÀ
AbÉeG dos.nv?lop6 0l Lr6 loll 6 lr (l{l hoÍÀ
PEço vÀÍm RS 690.910,01 ($$.nrDs e Ào\enb m l,

d'*'i; e qüaBrr rc r?um.enrato)
fomaçô.s (ônrpkm.rÀEr: podedo ir obr'dÀ em hô

O Vun,'p'ô d. PÀlúnÉ?R !\$ a6 úr?Éiedrs qu 6ú à
d6F)slçào àlrbl ú Tomü d€ P]\r úJd'vuJo ! ConDd.çro & n
prÉ pm pâ\ 

'r oç5. pol,éô.â É ÂróldÀ caElô Bleo ô üs
mro & \il! FloE:L, idnfo@ @nho d. Epzs n" 7539t'l ?0ll PiG
c@ n 01ó5r91!l - VCID\DES C^lL\, Cúrom 6pê.'licaçõé
.slüÀ fu ÉU rl lom rbeturà pEsrb paÉ o d'i 0lú1011 às

líhUJBLnhs Ed rl .{â . dLpd,Éo M PEr. úa MúÉçd dê PâlG
hÉ?R. no .nú,l .dmDnti! 0rlü'É pÍ gov h'. . tu iG ü prefe,tuB

PREFEITI,RA MT-NICIPAL
DE NOVA SÂNTÂ BARBARA

CÀl\^. (ontumR ÀD..'li.ações conrdÀ 
'D 

EJ'úI. .onr ah.tuE
pr.lsb pJtu u dJ 0l116l0ll À loho0nrnhs E!'ul éci à d§.
p.s'çào nr PÍ.Íê'tuã Mun,c'pal d. PrloúnJPR, no .Brl cd.
pE@rpalorM pÍso\ b( . no íE d. pEr.itura.avl§o DE Ll(lTrÇa()

toM^Da DE PnE(',OS À. t,]or]
T()It{D^ Df PRECOS \'?/Z0t!

Tipo VenoÍ prso globãl

PREFEITURA MLI.{ICIPAL DE SALTO DO LONTRA

a\tso of ctll\ta\tF\To PtEltco V Urorl

O MUNICIIIO DE SÁLTO DO LONTRÂ, Ecado do Pa'
EÉ Éslurid'e dc dúeno público 

'nrêõo, 
,.sl! m CMI/MF

s.b í'7ó20J707/0ml-04. cm Êi. na Ru tuo GÉd. do Su.
975. C.nN. cr.lÂd. .k Silrô do Lonh E\bdr Àr Pdrú. ronr
púl(u qL. Íd tulà,iê À oghmn'n,lô d l0d.juJúo(,.)01\
CH^M.^MEÍTO PUBLIi O, De r'À d. (r**úoro .,. ror
Ê..bÉ & gá*c .l'ffinc'6 .E 

^3n(ulM 
Fml'ú . .lo tn

p6d.do, Fm'lr F@l oarÀ ahnobçlo Eo.ú. (,êúMd. rv
acdrlÚro Í,o PÍogm :\*'oMl ü ,\lLl6t çà EsolÀr. con.
folN à L.' f.da.l õ' II 94? :m9 . RMlucàô n'l&2«,9h-DÊ
lnforL|óÀ (orplâlrHm. sbE u & i pdláá! s o6idr) n"

".d. di PEí.'m Vutuc'Fl..r'" Rú R'ô Cn L.ro sJl.9_<.
C.nuo. Sâko do lonm, Pjfu d. r§!nd! â r\rffln. dÀ
urhíÍrh,n .\ .lhj0mrn hoã . Ja lrhlor.. À I'hrum'n. ôu 

'a.lomàç6." p.lo roÉ,Fôr. 116) l5lí 117

À{,AUR|ClO B^

PR!FEITURA MUNICIPÂI
DE SAO JOSE DÂ BOA VISÍA

! lso DE LI(tT.( {o
PRE(,ÀO PRESE\(IÂI \' :120I]

O MDa{h & Sà Je da kD vr$PR h pids qr E; Él@
É sl & Motfá Nllmt6l FN) rí:,h É n$liôê ftrgh Ê!
únlqr@ÊI(nFq"^qneÊrô01 uÍêEtrsrEE!lÍdEúi
\gmrÀNrdll 0! Tú 0l (dÉn L]. Fdr+@(EsEla,'rl0l !'{à)
FdE€@ ((rEl úfm Cm6 & R+Às. 

^ 
0l7CDB920llIl^

P (N,\,^" O,ú,lEE dr 6El.+ô Í &r. rD ú.r 0\rL?011. à F.üÍ e.
lrtíInú. r&EÍrd!lrmsi Ehaô B IlÊÊda. Fn-[IÉ;À
lOíftm NLlÉ éd.qÍtu pffis otldÁ rc Ed6oo&H.'r
VUIEL ú }[iE úÊÉt Eb frÊ (0.1) 3l(ç lZ52

\i. l.{ Ll\ lni.' \rr.L Plr I Jc u! de lt :
\IILLYS M^I.OEL A^ÀBOS^

PREFEITURÁ MLNICIPAL
DE SÀO PEDRO DO IGUAçU

r\ I\us DE Lt( ttr( i(l
Pkr(,io PRF\r\.r{L \' rr :orr

O vü'.'p'o d. liào Pâlm do lBusuPR mlolm qE õuE
EJlrdô J I'c'L4h müU'd . PEBÀo PB'rÉl rpo mmÍ pírÍ.
POR TEV. Éra dolhá üa pr.FÀta hdB ymoJla pêE a 

^iim'n'rEÀÉo Mu'c'pâI. m cmE?ra:o d. .mp,epêss lurió6 ÉE o
lolErlmb & slqx ENeprofis'oÉ. p.E âE l.r a lm'did.
d. S.Íllqi & EiürcâÉô, CulM. Esponê Moc úfmÉtnê po-
d.Íào Jà ôàndÀs lunro À {d. ú pÉ,.'tuE Íúrrpalrtuido o Rr I'.
hó' l ?1. ('.rm, CEP 3{ ola «D uu D.lo r?|.Íom nr 4írlril l0l

PREcio PLESU\( t^1. \'t.u1otl

O MDrip,o dê Sa. Pcdo ô lgu.çú PR uúl]m quÊ é61 E
L'z:ido r I'c'84a. trkláhd..L PÉÉo Plt#BI. !F ffi prlro POR
LOTI prn eolhr JÀ prqG6 tub ,úrJ(É r.E À ÀdtutuEJÊ!
v r'. 

'DJ. 
M MmÉÊo .,. .npÉ F$ rudri FE o fdm 

'Enros\c prêBiÀ Fr FofissEÀ & ni\?l soàrú. É álê d. En.
E.nlÉtu 

^8mÍimrÀ 
. M.dr'ú \d6,1e Vac hamÉsô.. po.

doà d.r ôr'dÀ rúrô i' eê & stlatuh múÉroôl srud! a Ru Nr
kó'. lll. (.nrc.CEP 35 r19.{Xrrou ÍEki'.l.ioEn!a5-l:55-1105

NAIAL NL]NÊS MACIEL

'ô 
d. êrÉdrnk nJ Pr.r.iturá Mun'c,pal d. §oyJ Sáío Báóúa.

,Jo á Ru wâllicô o'í.rcon de Vo@s n" ll2. p.lo fônê (oxr
rl l2663lm), d Fí .m,l ltúcaô(itnsà.prgo\ bÍ S .

1 .tr. t,. .1! :
EDIJARU) \IO\TA\HER DE SOLIZ \

PREFEITURA MLNICIPAL DE \O\A TÉBÂS
(fiPJ ô 80 610lrl (x)()11)5

PREFEIÍUR,A MU\ICIPAL DE PALOTI\Á

\\r\r)\ Dr l.r(lr \( ro
t,Rtcio PREsE\cI{L \' ls:orl

(r \lLr\ ( lPlO OE PLÀ\CHIT^?R p.' 
'nr.m.dro d. eu

PTgÉ J.vfl-n . iu- 
'eJ ',fi lr rÀ.i. tu aúLl'&d. PPI L\O

PRI SI \( \L .Ér.' d J. r \Q r\'t \Lr Dt PFO_rsrS Dr\
TARL\s P\R\ \TE\DEÂ \OS PA(IEITTS OII ('ENTRO MI]
\I(IP\L OI \\LDF DO \TL]\I(IPIO OT PRA\(HITAPR A
i.i,!núÍr no\.d\.1\ipe. !.ru fo Ll0 {r:r d. JUDhú dê ?011. is
6h00nrD {) I(li,!rdi,, J rNntrele Érl. vr ÊhiJüi Lltr.hmente na
\rlr ô O.nMr r (i Je l,.trçrLs. o pr.Ll'o 'lr tr rinuÉ vu'
n.'pJ rl. PÍJd,h rPR. enr .nJ€Íeç. J \\ 5'n,I1, Frqu'nêllo. 16í.

Jr e\p.tl'ênr. ü PRr. uÍr UuircrpaL- dõ
07h30rn,n À llhlr)ró'n. dÀ lihíXh,i s l7hooEr. 

'.L 
l' a 6'4.'B

lnfornâçÕ.5 Flo ,ünê fÀ\ t46) 5,lollll

PRr(; \O PRISr\( rÂ1. \' *n0rl

o vLr\lciPlo DE PL\NCHIT^PR poÍ úrêmúdro de *u
PEg* 

'o.orutrÍâ 
qL. Êl'7ài lc,r.(lu. tu nEldlrd.d. PRÉúÀo

PRlsrN(.\L uorcr 
'ndo, 

qQUlSl( qO Dt IQUIP^VINTOS t
I]M VEICULO PARA A UNIDADE BASICA DE SÂUDE DO MU.
NICIPIO DE PR\\CHIT\ PR \ ab.tun dos .nvÉlóÉs s6i nô dr
l). d.lunh.J.lr) r. i§ 09h0om'n OEd J ôrJ J,sFnr.l c pode sÍ
Íehmd. dú.rJn,.Dr. u i J do Deptu.nro 

'1. 
L'. 4ó.!. tu Ftdlo

dã Preliitun \luf !'i!L J. PDn.h,LPR. rcnr .*] lâ;o a Â! Srmào
F3quLÉlLü. 16.r. ,.ítrü n. hoÍáno d. Ê(p.í'mrê dr PÉlê'toD Vu

r \ Lhlün'n ? dÀ ilhfirrLn À lrmonrn- d.
lr6'r.tu lhtr DçJ." p?lo Lonelax (16r l5r0l ll

]LtE\IR LEANDRO SÍÊNTZLER

PREFEITURA YUNICIPAL DE PRÁNCHITA

t,Ru(;ir) I'RLsr.\(r tl. \'r?,:orJ

U

\\ rsr) Dt L l(r1\c \(,
r)\r \D{ Dt PRE( OS \' \ l0rl

Püêd,mrú Ltr'urono n'9 lull
O Muntr'p'o d. xova T.6Ã- EsbJo Jo PJÍúr .om iun'

dámro É L.' í' 3 fió91 . âlGÉ+n< p(\r6oê, conu'É que
íúá Eália õ l. m hô6 d. d6 0l 0ó'2oll. m !or. d! PrÍàM
Vúrc'Él i,á o. !tr dôÀ. nro " r. B.lo Honronk À"J (.ntro.
\o'ã I.Sô. PR.,D6,àô É m.dald,* TOM{DA DE PRtCOS
n'mlrol-\ & 15 & mro & 20ll pe ConhEsio d?.mpre
6N'rled" m 

'Êr'm. 
d. trpre bdz sl@dl pJE ?\?.uÊo d.

uÍirM'ac.r. . Ériem,ú d. rd Úh{ü N munÉ p,J ,1. \o\r
Ttu.PR, Nnlom. .unr'dL d. ,epa* n' 'ô4r1fl :n I Ju V'nD.
r.no do I unim apnenudô ÉL ( rÁd lluiutr . ' F.ü.kl rur
erÀqào no p@o d. d. cl rEê' n66 \ ,., .rÀrlaÀ J? 

^Jrdo.ôd À 6pd,fiaÇôô . qumhbhG .urbnlõ no nr.monll de-'
cnuvo. pNrdo5 . ãmrd $ Ài rl

\,. f-.-- r .:- .

HELOISA I\AsZER JE\SE\

PREFEITLTA MU\ICIPÁT DE PÂIÇA}]DL

^\'r§o\ 
Dt l-l( rrÀçio

IU\|AI)Á DE PRE(OS \.:I:OI,!

Erco6h.* 
^h.íã 

rc Sêror de Ltúçáo. ! ToroJa ú. PE
, - Nt 2r0ll,Irp. Maor Prcço. d R+,ft d. Empnbú Glo

bal. Culo Obdo a Ê'68çàô & S.^rçG Pe CtuEU{Àô d. Uhâ
Pir§nh m Frhúa M.dl'ca. Coh 

^Éa 
& lgl.oohj. nr Prlll.

Xh I 59- l0- Pm lràd.Í Á r.'ces d.d.5 d. S.. cúír r! un'r'p.l d.
06õ \ Àb.tuE üÀ Éô\.lop.. dâÍ:ej N OE rh LL lutrrr, d.l0l,l
À o9h&rn'n O Ed'ul .m lnt.'tu Tü arJn J OrtELLiio J.' lâ
rà.ss.do: d€ l- r I F.'8. d§ 03h0(lr'ú 5 6hurr,ih nr Ru 1dr
S.rdbD, N'r$. Pâlçedu' Prrànâ Qulqu.r lntumrç&! PÀlrI.
rr OhtrdÀ! m Fr&6o Ád'm, ou P. o T.l.lôr rrl rlrr'Ll.lLl

Í{r\r{oa Df PREa()§ \' 1:urr

Encotrh'* 
^h.íâ 

ú S.roÍ dê L'c'Laào. J lomaú 'i. PE
\o. N! J 201r, l'!o Vtur Pt.Ío. m Rq'm. 

'1. 
Empl.'Bdr Giu.

Ml. ( u,o onrdu . á R.Íôm . Àhoh4ró dJ P6ru J. Sdi.,( nu
Orüb & AEu Eo.. Pe {tDrhr À r(à'drdê d. S&bâ
MurciFI d. Obõ Á ab.íu dd tnv.loF da.sr rc D'â 0' d.
lrlE d.20ll À oghernrn O ElrEl m lntdrc T@, Elei a
DrsB'Éo do! lnt.Érl6, & I d 6' l?rB d§ o3HDm'nh ú
lóhoonuÀ u Rd 7 & sdmbT,,! " 4w. Pa'q.ndu. Pãfui
Qu6q6 hrofrla{ô.s Podaaô ÍÍ Ohtda! tu End.qo lc'6ã ou
Pelo Í.|.Íom la.{) llra4r ll

l'r,ri, il r" r-r,'
TARCISO MAROUES DOS REIS

o vu\l( lPlO DE PF,ANCHITÀ?R pôr 
'ícmêdro 

d. su
PEgarú.JnL1R ' 

que ,.r lfr I'c dÊq. hulll.drdc PRIL\O
PRLSI,JLI^1. rbj?nlMdo à \q lsl\'Ao OE PRODUTOS VE.
DICOS DE USO U\ICO CO\FORVE PR(XESSO N'
l<rrri.i t(jc:u.:,À ual \Dur Do vt\t5ÍEPlu o{ \{. oL
Pi\fu\ \ LI\IO\OE B\SIC\ OE S^!DE DO \IU\ICIPIO DE
PRc\(HlT\ PR \ rb.tuir Jo,.n\. o]Is r?ó ôo da 05 Ll.lunho
de:nLr. J\ 0ehLxrmi O Edú .56 dtrNn'v.l . p.rL ler Í.üBdo
didairirc r .rLr J. t)enátumenro d. L ! à{ü.! o pÉdú dr
PElflturr \Ír't rrL J. Pifrh iPR (ún fd.,.ni J \\ S'mào
Fáqu nern rhr .rntr, r l,.iJno Lle .\pcJrtrt Jr PEle tuÍr \Iu
nLc'prL. \lÀ o-ih1r)ntri J! r hromLn e dÀ rh00n ó lrhounnn. de
l r 6- lt n' ]ir(trtrL!€\ Í,elo Àn.lh l1ó) 1ll0llll
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CONSTRT'TORA PROTENDIDO - EÍI:ELI

I\srRr )rE\To Dr corsrrrt rq'i.1-r

LUIZ CARLOS GONÇALVES GIL. brasileiro. empresário. nascido em
0l/07r'1953. natural de Andirá-PR. ponador da Cedula de ldentidade Civil RC. no

886.197-.1. expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. em
07/0.1, 198-1. e do CPF NIF sob. n" lO-j.lll.lig--i.l. residente e dorniciliado ern

Andirá-PR, a Rua Said Abib. l-r0. Bain.o \or a .'\ndira. CEP 86.-180-000. constitue
uma EIRELI (Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada), mediante as

seguintes cláusulas:
Cláusnla l': A empresa girará sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA
PROTENDIIX) - EIRELI e terá sede e domicílio na rua Níinas Gerais. 190-4,
centro. na cidade de Andirá. Estado do Paraná. CFP 86.180.000
Cláusula 2': O capital social será de RS- ll0.00t).00 (L'ento e r inte mil reais)
dividido em 120.@0 (cento e vinte rnil) quotas de valor nominal R$ 1.00 (Um
real), integralizadas, nesle ato em moeda corrente do País, pelo empresário:
LUIZ CARLOS GONÇALYES GIL: 120.000 (cento e vinte rnil) quotas. no
valor de RS 120.000.00 (cento e r inte mil reais).
Cláusula 3' : O obleto social da EIRELI sera: Sen iços de enqenharia: Sen iços
de extração de areia. argila e brita: Cornércio rarejista de areia. brita e argrla:
Construçào e Reforma de edificios: lnstalações e manutençôes elertnca. hidráulica,
sanitária e gás: Obras de acabamentos da construÇào: Construções de instalações
esportivas; Construçâo, recuperaçào e conservação de Yias urbanas. l-Llas. praças e
calçadas; Construção e recuperaçào de rodovias; Sen'iços de pintura. paisagismo;
Serr içc'rs de transporte e coleta de lixo. reciclagem de Iixo: Sen iços dr,' obras de

terraplanagem; Terceirização de mão de obrar Incorporaçâo de' inttir c'is próprios:
Compra e venda de imór'eis de terceiros. r enda de terrenos. lotcs de tc'rceiros,
intermediaçào na compra e venda e aluguel de imór eis: Cestào. construçào e

manutençào de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Scniços de
captaçào, tratamento e distribuiçào de água: Aluguel de máquinas e eqr,ripamentos
para construçào; Aluguel de caminhõesl Cornércio r are_lista de artetatos de

cimento. gesso e amianto: Fabricaçào de artetàtos de cimento para uso na
construção; construçào de rodovias e lerrovias: Fabricação de concreto usinadoi
Fabricação de estacas, posles, dormentes, r'i-eas. aduelas. estnrturas pre-moldadas.
de cimento; Fabricação de estruturas metálicas.
Cláusula 4' : A Eireli iniciará suas ati\ idades a partir da data do registro na Junta
Comercial do Paraná, e seu prazo de duração cr indeterminado.
Cláusula 5" : A responsabilidade do titr-rlar é restrita ao r alor de sLras quotas.
respondendo ainda pela inte-eralizaçào do capital social.
Cláusula ó': A administraçào da Eireli caberá ao Titular LL'IZ C.{RLOS
CONÇALVIS GIL com os poderes e atribuições de Administrador. autorizado o
uso do nome empresarial individualmente, r'edado. no entanto. em ati\ idades

em tàror próprio ou de

li.

§

0estranhas ao interesse social ou assumir obr
lerceiros bem como onerar ou alienar bens im

rgaÇg

irveis

&,,fh§-

r



§ I' ' f,aCUlfa+g ao adminrstrador. nos Imites rJe :.e-rs JCdercs. :c,.;ri:uir
procuradores em nome da Eireli. cier endo ser espe:il-icaCc :c in:tru:n.n:o de
mandato. os atos e operações que ooderâo praticar e a duraçào do rnandalo. que no
caso de mandato judicial. poderá ser por prazo indetcrminado.
§ 2" - Poderão ser designados administradores nào titular, na t'orm a prevista no art.o
I.061 da lei 10.406i 1002.
Cláusula 7".: O titular da Eirelr deciara. sob as penas da lei. qr.re nào participa de
nenhuma outra empresa dessa modalidade.
Cláusula S : Ao térmrno da cada erercrcio social. em I I dt' dezembro. o
admrnrstrador prestara contas .lustificldas de sua administraçào. procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econÔmico. cabendo a empresário, na proporçào de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
Cláusula 09: A Eireli poderá a qualquer tempo. abrir ou Íêchar tllial ou outra
dependência, mediante del i beraçào assi nada pelo titular.
Cláusula 10": O empresário poderá lixar uma retirada mensal. a título de "pro

labore", obsen'adas as disposi ções regulamentares pertinentes.
Cláusula ll": Falecendo ou interditado o titular da Eireli. a enrpresa continuará
srras atividades.com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Nào sendo possír'el ou

inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situaçào patrimonial da empresa. à data da resolucào. reriflcada em

balanço especialmente ler antaclo.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em oLrtros casos em que a
Eireii se resolva em relação a seu titular.
Cláusula 12':O Administrador declara, sob as penas da lei. de que não está

impedido de exercer a administraçào da empresa. por Iei especial. ou em \ irtude de

condenaçào criminal, ou por se encontrar sob os e'ttitos dela. a pena rlue vede.

ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crirnr- lalimentar, de

prevaricaçào, peita ou subomo. concussão, peculato. ou conlra a !'conomis popular,

contra o sistema financeiro nacional, conlra nornas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 13' : Fica eleito o tbro da Comarca de Andirá-Pr, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes destc contralo.
E, por estar assim justo e contratado. larra. data !' assina. o presente instrttmento
particular de constituiçâo de Empresa Indir idual dc Responsabilidade l-imitada,
EIRELI, em 03 (três) vias de igual teor e t-orma. obrigando-se tlelmente por si e
seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

SERYENTIN
ZANONI Andirá-Pr..08 dc maiqde 2012.
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HTDROTNGA POçOS ARTESTANOS LTDA
RODOVIA PR 317, KM 102 - MARINGÁ - PARANA - CEP. 87.065-005

(44) 3218-1800
C.N.P.J.: 77 .ô4.1.87610001 -.41

À

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara

Referente: Tomada de Preços no 00í/2013
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CAPA

INDIcE

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - SANEPAR

DEctáRAÇÁo EM cuMpRrMENTo Ao ART. 7' tNctso xxxilt

CONTRATO SOCIAL

CERTIDÁo NEGATIVA CoNJUNTA RELATIVo A DÉBITos FEDERAIS

CERTIDÃO NEGATIVA REI.ATIVO A DÉBITOS ESTADUAIS

CERTIDÁO NEGATIVA RELATIVO A DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉBITOS REI-ATIVOS AO INSS

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AO FGTS

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABLHISTAS

CERTID/IO DE REGISTRO NO CREA.PR. DA EMPRESA

DEC[^R/q'QÁO OUA}{TO AOS MATERIAISÀ SEREM UTILIZADOS

9E6P!IR,/qçÁO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

ATESTADO DE VISITA EXPEDIDO PELA PREF. MUN. DE NOVA SANTA
BÁRBARA

RELAÇÃo DE DISPoNIBILIDADE DE VEÍCULoS, MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS.

ATESTADo E cERTtDÃo DE AcERVo rÉcNtco

DECLÂRAÇÁO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

coMPRovAÇÃo DE VÍNcULo Do RESP. TÉcNIco - CTPS

COMPROVAÇÀO DE VINCULO DO RESP. TÉCNICO. REGISTRO

gE6I qRNÇÁO DE NÁO INADIMPLENTE ÚOU IMPEDIDO DE LICITAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL

DECLARAÇÂO DE SUJEIÇAO AO EDITAL

RECIBoEGffiANTIA DE MÀNUTENÇÀo DE PRoPoSTA

01 142

02t42

03t42
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23t42
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25t42

26 e 27 142

28t42

29t42
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HIORONGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA
Rodovia PR 3Í7, KM 102, Maringá, Paraná - C.N.P.J.: 77.U1.8761000'141

Fone/Fax.: (44) 32141800 - e rnail.: hidroinga@hidroinga.com-br.

oECLARAçÃO DE CUilPRTilENTO AO ART.7o, tNC. XXXIil DA CF.

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOI,IADA DE PREÇOS No 001 /20í3.

Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 4.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor MARCOS OTÁVO RAMARI, representante
legalnrente constituído da proponente HIDRoINGÁ POçOS ARTESIANOS LTDA declere,
sob as penas da Lei, que não rnantém em seu quadro de pessoal rnenoÍes de 18 (dezoib)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigoeos ou insalubres, não mantendo
ainda, em qualquer trabalho, Ínenores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Atenciosanrente,

Maringá, 03 de Junho de 2.013.

cARrirso

Ín.oqt 876/0001-4t1 IDROIN POÇOS SIANOS LTDA
unncoq oTÁvro RAMART
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 4.537.004S SSP/PR

CREA-PR.: PR 31.895/D

HIOROINGÂ Poços Artesienos Ltda

/rL
RODOVIA PR 3I7 KM 102

cÉP 87065-OO5

MARINGA PARANAL ) q."e

ú
q

00 0c4

HtDRoINGÁ - poÇos.ÂRTEslÂraos_ LTDA.
ENOEREçO: ROOOVI^ PR 317, KMÍ02 S'/Nt - SAIDA P/ CAMPO MOURAO - MÂRINGA - PÂF^N^

FONE/F^X (44) 321&t8t)0 - Cr. Postal390 - CEP E706 OS - Ci{PJ 77.641.87d0001 -{r - l.E.70t.096«}23 ' Rêg.CRE A-PB - 4726-F
Email:hidroinga@hidroinga.com.br - Home page:www.hidroinga.com.br



-ft' .fr qe) 900c00 ,N
.t

/$\
CI lFP.p6PotEF§C

ojp€rô o lodurco 3 EFe mg*d 'aÊDqdoí E üt aP Is€ ç uÉ!.3Í! ê IP ure üIo6e

ep snb 1B!si |qÉo op +nb (q!Érys ô Fr qo E !1844 a qÊa) 009 8€f oNqiod
'o['4p sp *{{purc '@írà s8!.p lFlpF|q €B {.{u€ rod qB€üqr.) 9ÉoÊ 'oa{83r8
d?f, 'rdr*r.u.n.p .FpF êE q4*alo êil^'66f 'J, 'oF rPsHg EÍt$nV ? si,aEoltlloP

I quÊFt$I 'S1.6,€'8863â 'cll +qor td3 €F a Udr§ôÍEEBÊ cÉ eF"FSrr$ eP qíPp
Bp .rÇqlo.l )q Ç .cq!^ !a{.t.ú4 !úpçd .ü t.rüI qüE Uicn aqn a uEqr.,
,:nrd a Ff otof ap qçrle or rrysq.ed qoÉ (lqpr». Frr Sê c EtÉF3
â sàugap) ooauz tro tdiery.úr 4 ElIElEc e ÊA|c syt,E g 3u.r8,lod qdry4 trlD

'qrcrqoray cp oç3a 'gqEIIg,+íàr lqnB lop ÇiÉE(' s{SEd Ç Fu,ue, aur.lor{roC 'B

;enE* €íÉ ur. a,Iq sl .tÉEgFHü oFF toP d ? -r.íf-eÉ|r oüTFoU . rlprtd rP
rÊ rt{ .ixf ql'tq láFrd .$,ü,Eí qIqEU títPtd s..rafl .llÇz 'rarFPJeq ro .P8p.t3o3
Bu urBa!â.qÍ 'E ff. FtFa Fnb 9_.!!ü}!d.p Êunl e 'o.Jln@ $resard É er 4rsBp qr
oÉldrp e qã.E rJl p ur. e GDtd .p r-f ryf spr oP qrrcrrlteBl 03 ãDJ - '! 

qnanBc

:etuq qupir rp FFês 44uoc íras o .U\(tt'tost{oc o Uvuatly u,e4mr
'r@aeo/r ! ur ggz'€e$Oú 'cu o qr Fry0âl o€áBEI8 ãr.ffi a 'gl6rEryto .P olrúG
u€ lg§lztxxrzl, '+ o q- aJÊÉd op eFE op Etralpc sBlr{' Er, oríttnblB eluâl§pá8P
|E-aos e4a+toc rrr@ 'r7HE0ú918'twLl'rt) @5 tdNS Gl úurc*iq qt.urÊ/q '908990 I8 :dilc
'uiB qrÍblt oür.Rc arld Effi ?01 nq lrw ud qâÉPl Er 'ud+q.tfi ep sFpp Eu o.q e

sp* uH 'oFr4d o{.ri ? BrÇas ÉpyÍ{ Éofid 'Yctl SoIuGu}rY m-sc yeruomm
ap |qooo oÉBusrlo.rp e qor uÉ .í.à sÉ€q'rrr-t sFanÉFoS rp r1trârÍÍlu€ Épçê sqün

:Uldilu-!ry ep ãqloo 2D prtc} Bl8^ .z EP '800?{9t ou o

$É eopo aop oSpo a[FrdÊÊFlr+l09 z0 'rs aury.B'EFgltílàô{qÇ tD;d s r^.t
.mÍZ eU .üEtE \o1 ;ír. rod mra# w r|reu '|f€ralfzEÊ'i"l cu q€ Jhúld3 ü, q[J3Eil4

'ud|d§§|tFErglÉ9 # .rpsre$ Ç qlplo w rofiDd lE,e{eorg deâ qlrdo €n '€c} ou
oFnq.qA BFã^V ? EEtd op m€ - Éc?Elt ur. opE quBP c qrllpF quqãrll,@ 'ru5q
€p oflunui@ + eu4!il o Íp. oprG}'ogr.Er q .P F.FrFr,'@Fücr.t vnryd eo ilof oúof

. :r«hgruB d:13 '90 3r.Éz '9100
'3.puall ErexFl 4r1 ro Eppev r9 'çurrEd op oFEF:t 't6tarqt ur ogqtloF.op o qu.pne,
'r6€6t8o8 Zr' ou q6 IWJ€ q' o[Eq 'Udrê§eru§ r6e'e !p ertrluegl e9 BrlPço

ap.tQqrod '.ürsâirÉ 'oll.tirortp t+ÉtryrX ap ÊrnFr'o{eÉÉÍl rorãra fi:ffiOC Olpf

-ocillgrorS d:rc.'t0 !r.Ez 'toEr qdí'zmu ru sJarBW

râlw eil ÊÍru I lnBtd op om lEqril ua Hlil*ÉP â sü!rpÊ., 'r€F€o.r'geü'69r 'os qos

JwJdC ou qrlsr4 'UdídSÉFg|eBf8 'dl epspHrfi Ç EflFrD Ep ropq.Ed lqqilre 'ü.€ €p

ItsJàlr.rJít Onpruoc e er#r o (F oFlrÉc 'ua+0eaÍr + rrÍEU 'qrtraq 'ouoüp lsor
:&(É€r0lg d3C rl0 arsz ?Or[ qriy tf .tl '§arE{I.lírârí

BnU EU lguerld op oFt EÍ !fi4.h |,l. oÉfldtrJop e qs.FFâl '{Etf6-tt0'}O ! crt .16 JdC
oo qrErrt tdrds,€:8m-rE6 'rrE eFpÍFrpl sp qtrF?c tP JÇqrod 'csrFranÉ Elg ep F.raÁfln
oEqun(tlogí ep erd.r o qo8 oÉ 'gdl.€@ry.p FtrFr !4.iafl 1)Ilo$o t{otfln

u.f-nsffivt
]sl3{i@tr:ull{

üt -1000r$rstüt'ÀI rdm
vo§ goitvr§auF 8oáod yutomH , !",

6uL

)-T



'_J,i

!F lllel ltuJc ü!telFF{|!4!r-!P qlC
rDtptl! slr.^tlr.3

rcl.l!u§ .p qqí ltatl

rp lrrt
lz 'ud{ôl4.El!l 'í,eoo'ct

Jô-4irrE0-r'ilu9ro,\ re. oru9J.uvc OOV]I\ESaUdV Íll{OILO
o.,üÀ1 - o?íJ'ÍJg,lírí

46tú] t Ftryqo,rr|.Fu'_) aõ\rc EtrH srqr
isr r'Íar !x) r.:rPf,

rJlz.sror8 :dãJ - 9l{! Ír.,c a* rcH

ta



1rú
mmorrcÁ roçe Âf,TEBÀIl(E LTpÃ

xrBE 4t200qrr!cí
xAnfic^+t

b. Conlürnô Fgrd d. F&ltla er(ffio &Ê aibs S tr tgaame, fçào Cé Anrcúamrti,
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câhÍn ,€ hêÍrr€íÉ, Roüarb Í'lúaa rh PeE, btrârlB*o, csaô Eó o ÍegkÍr€ de
coÍnunháo prdal dc benc, mmri€ta, pqtador da cáfub Íb irlnllhde no. 3.945.rÍ5$'S
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Páü!r. brâo{cio, roltsio. qffito, pdl€dú dE a.lfuh d9 irlnM írc- ,l,E5O.ã&$
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'rsibnE 
ê dcíRi:-do à Ay€nirÊ firár*,

nc: lm, VIâ Aeúia nr ddcC! rrc l{afieâpr, GA 0760'.2& e Ro&ieo Vr}árto
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ês&3 I coÍÍpor o quaüo !êdêt*io d. 8od.ddê.

ll - Alo co.ltlnuo, o sódo Aoà.íto illr.ra de Piadua, aü!íiom€nb $EHdo, úoá corno & bto
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dé RS í,00 (wn Íeal) cda, à rócia iaaü. !lcv6 d. Púdu+ mtsicmerÊ qrraffioada, daído a6
partgo Cê{râ, gÉÍC c rm quúaçáo daoperEÉo ora rafuada:

Itl - Por oofl.@Êírda ü .baÉ Í*xzâda, rÉ+.e rh rcrediÍb o ódo Roàsto taor.c de
P6u.-

lv- o§ &ftÉ §&Iot ÍêírrJírchm âo diído d€ trúaíaáeb üi $d§ d@d8;

V - Anrovdo por mankiltbrb a lrctráC dê. uhâ dárllÀrE íp EÉdo social, que d€pdg de
dieaíido c airtado à dlê cútB yigprá com ê Bo!ültÊ l@: lotáLü$da 22 - Quahuer que

6êia a dlvilâ pÚlbfr conlÍdde pôhs sôcÉG, $r? Dqp cag FBdzos E6€íbb ou morab à
socio{hds, poclcú a scidadu fiFid$ td dhrira, . ddEi o ,Í6ntanb lagto da pflrkipaçáo

sodelárb do sócb deft€doÍ, cuir @dtEào @ poÍ àtâ o púünônb lqfio paÍa 4uaÉ &
número dê qúod* a es€m ÍEüJzih ô caprtÉl socâl ô eÔeio datedor.

Vl - ApÍovEdo quê bdG c podoÍo6 ÍEldn 08 à aüÍtlü{raçfo po.brâo sêÍ ex€crrte(bg
iso}ldffüúr, e rü rmi: anr co4f& cüD e{e gnEirm€í*ê.

vll - ProryÊniãlb (le vqrg*r. d. Lri Íf 11.101/2q8, Sl. heia d. Ír4p.ÍaÉo judiôã,
enr*Om, bqÍ! coíÉ ô Ek +€Fi*, o iÍÉo \rl[ íh Paáorú FriftFro Íh clârsda mna,
que pÊc. b'Vlll - W & Gotrnrtícita'Fs'tl,r, -
Ex*aiudiciàf.

RadeerÍrfão

[i$'
1

0
h

I

0ü00ü ô

,6-wr-.

ttF

4 & -fi
?"ê" & c,L4.fft



rget a gFl
Qll,.ulrif

o9q{aíÚrJ q^ll

Z 
.Udiot4nÍr .óEôO'Et

-0ô-iittc9-/1/tÍ1/l9jur^ro. ott9-,-uv!) oovlrGlstudv lv lqlq
çr. . no?.._ !!_!_l-uo- -_yrdo30ror sàud v '?!lawiu_-

i8r Lrtar Gr, :EIn J.
osl'çIorg:d3']'9r'1.$dfl\ roEH



ry

0n

rc0c00

fr
,r . \

6'f:"rÊ)

"gd $
€

*t\
Í1'1 1, .

l:ú "'eunl Ep Epo§ orerxro9 ne§ o uyoÍ?osY60 . IrvEI]y &ret 6a, 'rúz.Eat t
ao çgtrgato(E ou o qG EF,Ea, dBersge á4u) e tuawo$o'eP o?§s* ufr LESlaàGz L,
ou o gce guB&d op aWFS q f-dc,êlrro3 qrnf eu @e !rtb/E élfurwq,8lr6 6{e4lrroJ

ts@ 't?unuglg Lr§ tt .!r Ípê flvféN} ou qrgor{ EoÊ99p E din 't!ts 4lrrc,11 duel
end .pÍes 'ZOt .tüt 'l[t Ed qtry dr 'prraqd s opei6 - ?A4lefi q gr,eplc eu oot e sw
uú 'oryErt o#a4p qp E reFerq Wtí{ eirg.d '}OJT sffilsilSy SO,OJ }€lflretuoTH
áp /epos úetauorry c gos Ê46 eú rytq marpo6 ep EalruáíÍuroa sppgs soqun

:ee-i6er'e9,tet0-.u Fe $tEH{t d, q.rcr4'àkí/dB8!ür9úE'rúgE .rr lpepflrqp, e9 epfilJ
ep -qeyod 'olof rcB @ 'ê&u€p 'torl '@ 'gw 'da gueJry qPu€!/v an ?.FJ,ry q gpE.§?

- *4EN ure +qflqHrqp e lFEp5,ct b{sEry4spe fiwrE tiea ap ptat*l oatwuwJ q
a46ar o gG qp6áp Adq/ai{'ryt qÉrr*u xà{Crsexl tnry rO Si?lirfl Ol[g?y/r OOnflrOrí

e'izfrz ztg'BíÊí, .u clo§ 4üúadc
ou oyrsa 'udl6s{+íãps'9 ' .u 'egegtw94 ep ânÉ5 a9 )wapd '@üoB dla 'qvúo
ep^ '661 'du ots74F4! egt$trd w 9.frred W opqs3 - gUBfi uÊ opqÍr,uop e eluepse)
!c{aooo-a?B 'oae11a 'yín§qey1 êp FIEri 'o{eÊsErq YfiOíd fl SUUrÍf SfrSSf Ol,íooa

:ofr,'9'&'6'920
'.u W !W!âC ou eE/C,ul lralJe&ei66§B '.u aoqplt cpt q WWJ q etffirrod 'OZZGOhg

AC 'qrÜ& eç '66t 'dy oFtxlot{lg effJg,y eu Wê.Ed q W9 - fiüyqfi uE e'BlE !w,p
e 4sagsà 'm q 'enr irs|-qoÜs,o ep p/,iEÀt'erÊ{§arf A@H fl Srr,.;,x vna

: L6-átsr'@'1,t,' Jt q6 ilVzHO
o.t ol.E 3u 'àJd{r§s+re9z66"E :.a 8FlF8rery .p eppfo w twtrd '1fu§1018 étC 'w
eúz EL(E '.u §apcÉr{ 

'{€.x§t 
ryl '4 ep{Fg.y es F/E.Bd oP a@Él - çfr4n1 tn rytpgutq

e Euepí8eí euâ$qüCo '4fr.lí/o,qo 'aaeaqHt 6p p.{tF.t trr.ryEerC b/E,n OÉét/o/J OIo,.

tgtol ggi 69f o{, cpE 4WUC ou oülaÉu Udrrss€rg'8.t6
'dt epsF{wpl €p ryFgo ep fipt,od Eeêrots é13 "t0 éuoz 'tüt otot ,zbe dr cr{1i/PlÍ|.
se^M @N enA ea 'flcred op opÉr§t - g$4ql urq @€ o-erÇ e epqpêe, 'éW.t ÉÜffi Sr,og ep
ps.earun qqunuq ep §4í6a, o @ opÊsÉà ua+apen ap Êm/E,c lrrleilEejq ,olJoyi/o ?sor

'üú16 tli'lot ou q6 gtur,dl qr o#su, tsrd/d§s.úF68É996'{ êper{lt€pt ep 964pr9}rytrytú.ggzÂ,L0,lg din 'tO euoz ?Ott .qdv .At.du abqJ rnWV
enü eu 'euand q cpgpe - $4ry1 uE ocp1potulcp a aluprret .FE .ür@ lrueg W ,es.@\un
qwwsJ ep e,1Ítu) o 4É oprssc A#@EH + FrÍlFr, 'o{qÉe.q ,OllottrO rcS.,Íi{

:r5Ctrp§ oey{ífec G. ure Jgro€í
E uresesd oíÍb ..6 qí}títçt, S olsufrC oFrB.Bd S B!( oryq o qrE ul.q 'ppos op4ro3
on {§ JamsnTp B 'qnqrrFrd o 3oFqB uEcg tÉ0ÉilfitrÊl3 s.{erAf 3Bp Hnr,Fó* trÍJ

uflÊolÍBvÍ
isgemglr:*ilI

}t-]O0ilrlt9'll fdtÉ,
: rorr eomtarwmáoaplrctnmr

T'i t



ltIql úlpt [IrI!! .í ope

o qül

rF
el

I UT3

lz 'udralJttl 
^0c00,0ô-/§nt9-Mr,\9€,\ ro. ott9lu\í9 oovrr63udv lvi{Qluoq,â .r/ÀJav

tPllrürunf

ffi-íôú rrlJ . erft TÊrf, 1f MH

'l -l



b9n ce0
frÉ

\ i' {.,f}
*'à

Nfl

§

0
djl, t

e s-a,ra?IÉ,§g §oÉfDc s4eêdse, so at r.r Í. oq,qP!,?qd -qEpqeos eP qar9t/Jt

no etst sm eo 'apÍErcu4d rp q.93âlo4{ eryate6 tw-q'Wesl qt@ t,ail'!fiNwe
€ soll.É.l,epl,Bl4l tryFgrc P §â9áFIF { e a@u«, urer -BEryE lbsÊ ê.,e ry epeA^F a sÉpaqt

sueg duoc Ü/€,A ?jü{,,q $r€q 4pF e ,B{rEíre e 
"@dtrts 

gF. q.qeqo y - A ol,,fçled

-oFr.turfle$4

ozord )o<1. l*pffidenb Tffi{ W)w qs§ tÊrnp E oand oo WÁ q-€Bp,d *b
sote s oÉÚeJírmrd q qunt&tloU EtÚ.FFflArap rytqlo§@p qíin|Fd/Úr@ rns op sotB

sp egn?,d eu 4n?Fql,,É. fi ated eEpr§ P à.u4, üre Büooêfrfrtd t o g*Tfifrsl qn§1fri
oerawd ,rrlrrlrlffi atrffiF barúBo:fo so teo4n6ac sa,t§ ep eHIry oN - .L ow4red

'.xrnrltP3l6Í
q,pr[Úrr s4áínqa, osíÉ €P o*rc4dmo o EEd 8oi#s§eaq, so,, so qro, .E luúr!6q

o4nl wa eq,uq/l§tde.t epqpffi eP olt&ü,qEf,rry Jqn6e, oe saEr§eôu NP W @I?d
e â sreree sqpp6su sop oílrsm4rFs qP sú,â@ qÉ6 e go{drttÍ, ?gol e.rr,rala v - Ê L efnnçlo.

'el/í§6p etilÍE q@dw ag uçaE,c qu í,ilâ soqcr4 80 e rr&e o sopê/6ilr8üd lreaErllrqd :sqc)

f') -xt

( ")-m
O-t^
(')-A
t)-^t
( )-tfi
l )-n
('.) - r

ia_H.rgFtü sgE4r/t6Ês sE loÉEB sqp oÍfáE qtÍ.Ê ep uf,rÍ,)úO - of ap@86
í"J -'6 e/n§n9/9"

@'út úw'0ü tm'ffi
wz @'(m'a! 9@'61

@'*
úz*

cBeÀ, ryçroe oBor

w!,u @'ww_ B4pfidryrâ^qúqrâEá @eou
wt? @'e?, eÍpgd ep s.e , soéef oÊ@U
reg?t N!úS',jât, ffi'r(,t E,DIH+.qraNWZ
w'06 fr'@tN wte auro4g ?êor
w'o? .@'@0'e6E tm#€ t§prlr

* eA t?orrD teíslPs

Frot

30pçr §o .flre qpríq{qp
w,nee qru'r.raq.Fr.te!í, eErrÊr .W arc mae.{ e ogrgÉryrs rypttrfiul
ç{ 'aun ew 11an wnl oo'., ty cp pe!!u4r .ra{E,. w 'eãçdab (àuelou a oquÉâ§r, 0ú16r'0166
,/4§op#,l,ro í§,w_Fl eilÉÍ€{, o 

'p 
r,É,úol) w'@o'og6 §, q g Fpos ffi o - .g êpsng$.

uôtolüUvü
199l!m@r'AUn

Efi s(»fÍrgsüil eoáoa ;omotrcur

zit



op ugor !!!DFU!!I!-.P oll
rD qrni

ur3

l, 'Ud{Aartn 4Ê00
Áô-ri

19

t
,ttt-Ívurgoír^ro. oru9luto 3t{ @Ylr€seudv TvNtotfQ

o_.-trql-l

rcnd",Ys{,àYi_=Él*-r-;ã=ü;;fEiã-65;;;;=-

f .':.



n 6c0e00

1 fl
.rà

'11$

ffi}
0 ffi#

s

d3c 'sô! 'êu mífiFqu êPlrsrv Btt 'Fiud o9 om] - toqlql Ú.D ÊIeFurop
Ê aErgpi§â, ',Gt ôB Utíír 'ds.€nülo rp ÉJrrlâr 'Ér§!ãn lfmvd :Xt §erl3ll VffI

:!eô0ü'm8'?t9 'cu çB
lrl/Jd3 ü, o*lc q 'UJÍdSS&IZç'IGÊE 'J ffirPt .p EFFgo rP roíf,lr(rd 'texrelorg d3c
'90 E{rcE 'E!08 '.u reprtâür e€Í91anl Jo nv Eil '9u3.Éd Ç w€ - ç&4rql ule opslEruop
3 quepts€r 'aurE!âE Ioà'oFF.p,qr'ud,9e..lrtH ep Frrp, 'orFlFxl 'oüil| o-l:laBoc oYof

18Ê60t-9ÉD'6gl ou qo§ #ruJdc a, oil.ffi{ 'ud/dss{}8'8r6
-ôu âpsmuept sp qnP?c Eg rorÉ+Ed '(Ee0!oI8 d3c '10 H.?crz 'to€i 'qÍiv 'z16z -ou sul.Pltl
3â!V o€t{ snu Erl 'çr|3.Ed F oce - ?â{qt uê oFtc$rÉp . euJepFe.t 'fltrPEuroc 'sÜe8 €p

tB6rsflun osflnursf, a ãI#â, o q6 oÉü td-?oqtql .E pnp'o.!trÊ{ 'ouoüle ?s(r
je€é6'r,0't0, ou 6Fr SâU*rl ol, o$i3§ur 'Udrd§§r0.€88'996

-ôu êpeplFl.pt ap qÀFlc Ep .nE od 'oÉere}or8 diJ5 ' t0 3rrÉz Z0À l 'eôí br '.ü Êsuroru .ml*rv
BnU eu ?G-rd op oFSS - Ê4En uE ogEBry.úop e w.pP.r 'qBeue 'sje€ eP F$s lun
oBqunuloc âp .lrr&, o qoB eíf,sc lr+en6Çlrn .p FsnBü l0{ffi4'ollou5 t€tyllá

:oEá@J€Htnh euocJE,o&t
e B§§eí 'oDrFlpüroo 'pFc8 oF8roc o lErusrdrrdÍE eegerelE §3p Bglg.rr@êp ufg

ppetolareuudns pda an nuan4 enb nW €p qlps o
tnpxe 'oF.Jtuoo oueserd qp 9, ffrrrw ep §apíonJ sou íffi B BÊ{p g.W! - ot oy,et&çÊ4

'6 dLtB
epd g,rpuse ai4p ép.@t o? sre,ú4nôe o roryteÍ W op 3# ep o.s)N ap opznpep
pr* op,ÍrucE 'Bpâ\p fr.4Êfrà{ í6eráre á t@d 'esa,dutf e. auq awt*e ep ÊqW[etd
e .üÀ M trà §qF9s rqg,d rB3cry.N rEüuIIrEd SIrp e eFe enb /É,,fietp - A EÉngp\

'r8tcos ,Bll.h3l ôp qrqEr. Ç sêl,/BlÉda/ sopç§
âp EsreÁp oF5r|+xreltr. orF 9mi&rs )We a s+ryEo !q|+?[F c qürfl sqp â4u.p
sq8§6'eoeo §o|? so §opo, ffid ql4ga.u oq.@ Eíoósíu gtsàú .rle Fr_Í+F(rrs o 'tepÉ,.E/utâd

enó o 'sâ,olê{o sq nfrab ep ell,gre,ed m ÍeÉt qwu, @.ErE€r - ., o1efi9n6

'qígqlptry e tm #retel}rlo$.q{ssÉ pWs @qao.tq
ep @n oe soprar@r? É.oge4Í, 80 §opsqüúqâp q@ sqlero so eíod - s optagea

eqBpqe
Bqrrq ole o snb eÉtt p!ús @dBg op e!.prÊu e we{/u*/efuJ eíÉ s@6 sopd epuoyw
et Eírra,^àrd rel q.br.Kl e ç!s,.ep ecasEao se w uiÉ bÍrcí?ü ryqp auay -(§rea,

,íi, sotrr€oo$O) 00'0@Í00 &, ep ê#c4 o W Ww.g @qt@ op sqihqjoô s? §epq ,ápepepos

epa bÍt U4é'wud!@py&--.r!,4ytÉse'ry.j{nfEE qFJíhIrd @ eo@rq &u §ogresír3op §o4ÍE

üàyoianíyt
l$lmlr:aflt

lr -lfrH3rrltül!, fúa:)

ttL
r4r-l s»§ttEllrY súsd tE ilouo$+



.i
lplPtooll.E ? gl9

lpq.ür|rrr alla a$t3
.9 qiJ

rli

!F.r{ IzF!.r Perno re|Jtr rr{ L

rP Il3
c rz'ud-É4.trn

J6-/i»Ce'rú/ulleJ\r\to. olu9ru\rc oovrrütsttdv'lvritolto
o_-üoa. - oÍ,Ji»rE,tnv

{oz-9 ror,l :úD 'err, !$c rr

&00

rcH



T OCOO

fr ql#
@

\
.€"à

lfr

|!,qcoÉnFroc (ê

:ctfljrq Isrtiffi e o!ürermEúr ãp âo4À,es (P

:r!Épquoo§eÉq|r§Êârüu (l
50rq.etE-cu6 e SotEsâlrB :8e&Íxtr[ 3dod Ôp s8gé8ruJed (q

:stlFJõFÉl§e ã *)olrl E

sârolou 'Je ap !ÉrG3.rdurÉ §Erür*rF e *iltrlçp${ srÍn Oq 'íõ(m €p op€u.pc (P

:Btroê @go rrl uF| spcpepo§ v - tc \rlÍEnyrt
-orurE*rp

ç.6 or/.,§uJ o sled sÉ mh op.(FÂ Ú.à oergFF o #xrdoât o o0ueq,tI 'quâr!3ÊFqqse
o çr"uçünl âsE Fcol e s* # rf,EcrÊfl slüqi af oô;tpd orÉeu or r€na.K,.ul

oçrE $1106 so 'oilrãIaf,êD m q4:ÊÉ ErÊ8e 'É!1tt3 El.J e WC - oquç opôç.Ba

'JOUqr(se no idroru qrçqrFl 0D ogtoaÍ.t*làEab Iüe ÚIrolllEl.Ed€p m 8o!.l9ura.e

'qElu §€irníE'q3U|6B.Ére Í8 rs[Iirrt'.rlBs4',ãã rFpo'§ ÍqÉc op 96e/ urgtrEeerder

snb sopqB.i4 no 'qrqâIlo ep qereç+-d D o!.Ít*p E 'çrepod gpffixr§ v - d \nnÊÍtrl3

'§üls0'r8 4D ?0r üIv 'l.ls
Ud B/ropog eu 'çrE Ed op opc6l - ç6tf.m rf *+p !u orol o epss uxr, 'VOI'I ggftCs3tgy
Soôod FtüOEIH ap FpoE qáequnep e gos erú âfDâpos v - r[ Í1ÍrsÍIÍ13

oÉíum 3 olifso'arol Eo3s'oYrvNürdc,o
lolnJFVe

:alt.ot qqnoca Ep ppos olÊrtrl,c Íras o UV(I.lOÊlrco e UUU:IITí tlr {o€âr 'toozgút I
ur g8lt&D?B& 'eU o F BE&l oEfrfF 3u{q a 'EIrA}rCylo eP oEs trrs ]9§Lanoztt
ou o qoa Srel3d op opsEl op FlâEríog Elrnf Eu @i5Írbrt €úÉurEplr\.p plss oB4uoo
urcê 'IiloougrS'fis'lá P qo. Jlt/l'diD o.r BxrsiEul 'E00'{90'r8 :dãc 'ujs qImÍI oürE
aJEd qtFs'zo1 oE tItG ud 3t!o9ou qr'siEd 0É 0rc3 - ícqry eP €9Qp eu orq e epâs
urc 'opmrd írF4D €p E.FíEE E*lnI EsÉd 'yoft t[rHvt5Euúv @âod YatüouoH
sp Feoo8 o?á.riuflop e çc a48 ctà EÍEF!n apÉDspos Eg sIrerodu.po solcgâ lmrn

:zÊ€€Ê Êsz-9t0 .cr (p JIlrJdc dlol.E{ 'uéd§ls-23êe'9{l9'9 'ou eFap$r.pl Ç €iÍrPc
BP Joruod 'oÂÊ€rua dÊn'o§r.9 'I01t 'oÉí'0{ll .! ?üErd aÍlra,v !U 'BtrrBd op srt33 -
?&.uJen uo opffillrop a q.ng*il ío FrHr.Süpe.qilÍ? 'íFg .0 larEd otBFrruEJ âp erq6ar
o $§ op€sac 'g+qaaql il FrÍrPu'o{re$tEq vngyd:!o gilr\:ilt o§rrrl7^ ootuoou

o hZi0u?LÊ.S69 ;u qor JruJaO
flr ours8*{ 'Udrdssfitz'9§g', #.Epstept áp qÍrpro Ep ropqJd ,02-A{gol.g d3O ,qj?l9do
Bü^ '661 '!u g€ftpêlg sÉr3.rv 6t lFüea op orcã - çfi{rúúy uE *fiquDp e qu€OFet
ro(Uou$rE 'o.ple 'gd+fiare + FrÍmr 'ql8fls.xt YnúÍd I€ 8ElÂiilt SílCAr OIU?9OU

.Sm!,â'8Ê6'84
rd- go§- lüt[udc cu El.Grrt.udd§g€ttEs co.[Êírsrge .9 Ers?c Ep BErtfod .oa{g{)z€

uflíoln rx
_ t93,rmGlrln#l

lt'lúrmrllü&r friEi
Iflt-r s0ifiítsilril 80âod v8taE|l@r

#
9

btl

§, 4$l



ffir
F.lrlql lFE

tDl|nrlrll
ruls

rP u4l
'c tz 'ud+4f,ll 'r.io

{1'-l,irtÍl'M/t/r9roM}o. olu9Lut/3 oovl,€s3tdv Tí{lerüo
a--89-c.. lu3t!o- c_ vrc . díawlaJnv

rcH



6eà I t,.
\ fl

J$0

§
opueâ4 ?Dur Ep qraâBllâ or.€P GFÚ qsâ ínl.l€d 9'tEDtÉ.;l 'eFpâpos q.d o!áEql$r

0cc0#

L
I

1

ffi
ê

r\
\ 1t
I t,

eqnu e e rylçctP ic*Ul sopd Epoq| qJH.uour oEáqFrF B '@q ÉoJd so 3q}r86êd

ep oe srurrrGe tqp rq!4 3ou 'oigEi rp.roqrp snà afnÉe s '|qeG opJlm ou spFeF(W
§€a5!na4r.r6 §? hlsr,tàÉ oràrd a Étlrcl gr Sg!flPqg oÍlâ 8qpÇs 3O ' á YlnsnlnC

'lzúrtârlr §" ureríro
ânb ragôBsrB4 e sÉpq qF$ oueÉ + *trlu oÉr8 't@F Êp serqpf,Jo €p sfuàr#glh,
atucpê.rl iàF9Fcd.16 opuEFaÍ osl rqc^r9Jafrtúu oíl ãPlFFos ep r@ $y - oç qaúç,Ba

'âFspmos e

oÉeH ure-p,rrq {il! I e *Éos §â{&rtpp 8u Ç urn E oXsIF p qaÉ çe5 - .g otE.t6ç.Ed

§cc6 srgóápF q.d.ile{,qE§BqttÉ u|gFroüs, q sopçâ sO - oZ olErôBjed

'L€tss lqdã op ô*4'aúeu e{âd 4laqrEPlfos uapuodsat
soFl Êeul'iapnb sEiro €p rolin or itilJpar ç orâaÊ cpr ap eptglçelodseJ V - ol oJEJqJPd

0d00r 0cmü8 0ú'040 ltpl
9Êm? od:ortrr*BI 008'6I qFN qs+qt oçof

%9e"? {D€02'9t 002's mça + seetf q.gen o6.upoti

{ôso'} I 0o'00c'st 0{rrs rítp d €p!e'tef{ lrsaf o1ry6og

%s)'01 00'@'rEI BT'EI Eipçd epFrÉfl EFz
%m'0G 0ú'oqru€E 0q,'&z oprp 98of
96In'Ír' 0düxrs€ m'c6[ o{oto mryM

'5
lclrl\ qooo aqãgt

,5ic9a âo erye.opln([|Flp
u.M oplÉB 'ül.q e @Fru aFr}l@ Wúcl u,rê oEFlh4 e EE#r*írB çsrryr6enot
É 

"uln 
E93o (pa un) o0't §l ? Ffrru rqEÀ os'azFtiõ (4ÉroJ e BqrÉ,ur) üto'0ffi urà

opts rp '(çe,r tluJ EUrsâorJ c s@ffion) 0O'00OTSS tU €p ? FpoÍi |qfileC O - r9 ÍtÍlSflrí'r3

wroflD 3THpa 1v-udt:)
I Orru+dYC

'oparrypq oduqrcd ç oeáãnp
âp ozBrd nes e g16l sp gFll €p C0 ure rfffliw r.ns noFfu elEpsfÉs y - , trI}snf.E)

§SÇoüúlçcx, oplfieq
quilEÊÀep qr§* la,çqrod5l qÉsÉ..J oFreíib '9Ilss T€feoa v - 6!un qpfçrBd

'q-r?lt ouur
no s$p€Eqrm flr@ 'qB|odtrâ m .|ln§qàd tlr|Fdc ur. ,tFíOíú no qEgrcpe .ÇrÇr

ap @1rum qr §rFa.e{É ib qr§q8t §ep€Étú§ 8me.p tqib q oÉqi}Ec' (6
olrslxâuBs 0

u+pr$m
lg3lum@lr!il$t

l?.!muÍlt9zr rdll3

9rI -YíIII êOTWlsBTrr SoÓOA yUrcUOnl



;ià;- . .-,-
ltTllDl9§!.F ? OçB

t10t!

:il ltacr'fr:r'i li
í{z.flo.8 :a:{:) - ,rf. ldtr 1Y

lü!
tZ td{â4.r!ír 'í}Ê00

.96-linrt-/\lllÂÊi9rl^ro. o|lgruvc oovtlErsrudv Tvt'üQíuo| - qtlãrElní

tP
,c

rcE

r\ J-üEEF
'lv



"fl"à

fr )ocoo qiiiq
"i

@

§

\ ll M
I

"#Ii
'irpos Heg op *m uqlsoere:

sírb lolot a ep ãúErü6. qâr{pua B ürog 'EpqJqp ottsutqêÊ !â#tÊ ttuletl, 35r
e ffi 0g ap ou4eu oEd er eírõ âpÕp torÉrq Ê *ÉrqF rqr oçlrapod qrruoB 8![rrÍlur ta
'sepqry *pú te r{rlpler 9 uÊrtÍüa qu qr€iDiros t s roFÉ lD dú Eprtv - og oFJEBrtd

'|quaq{ed JoFsr n€3 o 9p6xa oeu opr0rqp oáent o

anb epsâp 'seprrb srgrqpr se r+llnbe 'qry6c sep {Bart$ O€ &r 'e9éIptf,os e 'BprrF 'çiêpod
'EsodoJô€4tr@ su eã!ca, o$Ja,taq no 'sÉ[qJ.p eqonb q e^Éd Eaqos sauedt op1 eÍee
pl no 'Bgrgryll ep oUâ{p op GÉsâ eFí{ srb urs8 EuÍE 6znrd o oR Jo3êO - o.? qFJôgrEd

'ge9sl@Ég
c,J opgs Êfc €p ogâBqp0d É aJEElu@ 'quatFuopraor(l s@J otLEs slrüsãs É '@ítb
qet runbps Biqoael otrô un ep rFt! orag lsr m .@í oFVt El cruiãlt @ @rs 'qaodo.td
-erlloc ãEBr?F @ EIr8tarü '4Crd qrF(It ou fficíÉ so Epup oEE€psd qreqEpEd
no got sqonb dflJt|ât * 4.qtàpe 'ermqo q€d eryqE EÉIJ cp ol,r3.lrt(Fosr
op qêp ep speilDo q @fd 0g Ç Gt r, op o.qle'Çqúd ã1b rsailoíÉ s i€§ E qdF
çJâtârrrâj leÍà e 'tÚÊl4p rE{oíô taD qrarra6Ed @ sbgqlÍrco e deld 's0rofllm b B opu.üj@
'epepeoos sF q.§}âq3 p Stfp 4B ,oú ÉlB Ê EÊádp qpiD sp ãqo v - oI sFrtçrd

'ppog môâar s.{írqàf,Jrd.Br@rrÉ qr.tl?tropdôrd'qú1qn!e am eu

Sãr$Câd + oue4p q uEoC ÇÍÉ D 'goFçe 3EusD s sopol I 3iN-#ÉEúo ac$e uJec 'E Ed
uê no opol ql 'sa{€Jq E €qonb 3enã ts ruq§raq e l€p€s 'u8rod rog,Iâpod oBil 'uarlnssod
snb sqffià r€ '!s e.ts€ 'ienrilssrt .+EFuEq â qÊi oE"Wd Eop9s sO - ú \nÍlsÍlflC

'sqqmb esryo ca su.EttgFtrorrg ç.cê-4JqFtru oUeJÍt |gl'oflceFqw
rnà€ E$rçrqâtd ep cBFrlp o.rirse oAr es$íô Wgr EírüFlb cS 'oHta eu *plnssod
eB rod rynà€p oÉFdd a|ql6um3 oÉ qrPlÍ,&il.@ rtd s rerercgne e.tsd

wlrgrqârd €p oqc.lp o çlq qoís opgô @ 1@ op qruff + 8ffic aoil - .e qp8ç.Ba

'sop0. sop og?sle r 'slÜaüE a Ç sLl Eb sqÍloo rÇft .Ed m @Jgm [qEus Jop^
0Éd Ep I ?rÇod rra Ç .pulElr.eo o[a[,sur gaoS @dgC op ousrffi 6 -.1 op$9r6

'údqJd .tHrít 1Éq uE .opçr e ürrlegFp |EÉ .Çd fulq |tl e iorrq eu .eFpeFoS Ep
eâpBpfâiáau sB ôEuÍúes 'oDErúra/ m opsBlÉure ,É çrÚd ÊFôS EtddC O - tt YlneflnC

'Epnb ep rop^ o ueru&r $Fga Eftp so s3 orWB EÉIEÇJ AUEüÉollo. D qqr.ta çrÊ1ps
FqrS l@J O ,S€qFE É qtpou.r c oq!ôr qcas oD oe#dplJEd e rFttÉr .ogászn.:eput

? luerâd rd3G stEnm sop BtÍ,Eü E 'BDau B EpêaEEâ t8Í[{e ,BEpod - oquq qe.r@e6

'bl/,or.g
lou |ol.ep ';4}*3irsd 'ãOt. trd ErceÉqí oEU Ect§roful e .&s (otlrs rc<l so) 957 ap

u+Ypltmtü
]rflzmE}}im{- lr-tml*§lrflt Pdttc

3cr]ffiEa.twsoúod wuil{ê. t
',LL



ffi,-r
0P rdct wl,.epÊ.F-.D op!

t!.*l

rF
'01

t ür3

lz 'rd{ú/ptn óCoO
.8ô-l.ltt0g-rrÀÀ,1§lül^to. Oll9IUllC OOVüEFAUdY Tí{IgUO
o" _üsa_3U3lr{OC VrdOCOlol

?,Ítjl.tli'llsn.rrl
0{r-9 0!t ;J3.) . ç§a tFrc \e

-,.. - 'ri' 'l "



lrDBOm^ POçOS âEÍEMraOS t IDÁ

t{RÊaíffip!!í
gNilGÁtr

PaÍágrdo +- FbaÍr d+çItS.h a 6ff!âIdãds. cp&od6 FIE!ãfut a'dBbíêB Eê houwr
cqEodetaà eilFEsúa pG €ctlüo per pctc dê bth. c dqmB róiíoe qrane à cessão A
frántÊrGnde d.s quotÉ.

Parágr& S - O óiÍ€to du ptaÊr{fiGlr.êsn!àdodo ÍÉ pffiú ío Íúo Êâ elka a trançfeÉÍ}ê*as
Í€áes p€b Éks ú lou côítiugÊ, lrdcaÍo§.oll círrpÍB @ qua*, s$m uffioree. N,o

cãso & disEÉo do coíüFdê.b p€.6 pÍ1dbÊ $E &nlE r|,.ir€Éo Íra Ssi'üàê, scÍá
ílecess&ie a anrÉ.rja qgês. de 3óe*os íêpÍ€3eÍE 40 @ têí!6 do.Cqrital $oÇial Íla
lmRO0{G^ POçO€ AI{ÍESAIES LYDÀ Â bsrotu&rda dÊ rnqr de pesoa i,rtdha, quê

d€ÉoÍrtra pâÍtiFrçâo na SeiqlrdB, ageensae pÍS aáerEeflo .sErô blts psb sócb a
mídehG.

GAFfflf,OB
DÂS ÍiEl8EnAgôE§ SCC|4íB - EríftE C.CUAírgr^s

CúUSUI^ gl - A RrBrh @lúts rb Qr&t* podÍá G5 E€e* dcíüo doo $do
prhrbaÍos ÍrtGs r€guiítía S tàÍÍÍúrÍ} de Güsldo !qiC. Éti &orr[, u.Rira â Dit#e, 3úí€
6 contaa &. d.niris8üb!Ê. eflril€Í, alãríir ê yÊÉ dcÍroíreeçe€ frrtrc*a. dG§bêrer

sobÍs a d€Cineçâo 6 h.ldo lÍa8rHo ô 6Eíddo G. qü!flô bo oâro, ÍÊ+bger or desilnar novc
admhee&res, És as í6sf.üE ÍüixrnsÍag@ e otlitra meérh ô m!íBrê dÊ Socrddc-
Reuníbs E!tseanÍÍÉria F.hÍto rrÍ Íiekads. $mpÍo qE G írk socgb o âd(frêra,

Pará@o 1o - Dqendgn ó deüàera$o doc eóciilr, ae egÊüce rÉrb:
| - a apÍovqáo dÉ DonLB dá adFünafeçào;
ll - a dEsi{ l+ rbr dminidradoÍês, qmnao hia ern aO s6psredo:

Ul -a detütuiáo de aúrirí#ms;
M-o mdo dc an rentÍEÍEçâo;
v -a nodifica§ao do cEnHo.si4
Vl - a aDcorpc#o, . i,sáo,. á Hrúrdo e a Õrfi4âo (E sci#de, oü a

qesgeçáo do eÔ {r€ Êquir.g[o;
Vll - a nofieaçáe e.dd#igâo do! f,ÇddanE â o itErürb des r}''c oq1&;
VIll - Pêddo d. íErpeíaçtuinddd c úaiÉti*
lX - lnor€.sodo 3ê0{É hsq.ia ne qfiúnt*iflo Ô Sdar.ílc

PsÉgrdo ? -N& rírerá r*rdE RqlnÉq de qrüúã Srgldo tods É àódo§ dêeiriÍ€íÍr, poÍ

escÍilo, §oàíê a rÉb qlê sêíb oüFÍo ô ÍrEsíÍrs.

cláUSilI-Â tf - Flca *ôÊHdo Sre oB $ÉruÉ ê üeon9üae das ReoÍt €§ iE Sóci)s
sarão B pÍ€Yislc na LC.

PaÍfurío úfliÊo - Pa.a a ffinqáo & Seiedade é ecadÍa a apÍovqtu d€ titubíês de

Sroass cdÍüpqrünlêa à íídeÉa (tt Caottâl §odal

117

iJ j." §

0

9

&
á,/\

\..

0üc0ü.3 q

.,ffi
st

,ds



ü*01 !P qlilB
tP4rlrrt-rl.

+^rJ

.p w rul'lj ct tz'üd{o|[Íl 'qo.s
.E{'lirtC0'/1/U slg,tJllo. Olu9.l.lvc oovrNlsrüdv lwqlo

v q'âurafi,
4u,I\i IrraUãJ UD\Ío m+n j,!q] ofi'çlorl :.r31 9r{. ?ds ir rcE



BTOC(!O
)i4 *o

lf ffii
0

0l

\
'u{üe 'seçáE6t S '.qhlE{'E3sJ@ opt cpod'qEuãf!8d a !r# 'WP erq no ozln(

ue e-oprEureo.rder 'sDBpaFos !p ourul8|@uru .qn&rr e .qrt!â#r s@ §op Éá*Jd e e

srelec s@6eú sop SaEmug|pe eB {ír8Pod §Ed e coÉm ?r8lql@4o V - §l fmmy-l5

'oçeppgp* ap grüd €, ot41 ôu6ad Ê0 orlràr 0p emlEqseÉ

aulEpeu, 'ofáGrSF.p me ç sq+*iea ef (qq4) OB €p üS7Í üà?ri, ór, B4 âr srrsâu eoP

ernpgseilt y EoIEF 3e um úEE, EágirgqrF regú*{ *rqã, lnEqe çrpod si oul@

ú€q 'afpepos Bp o|.3t cúCü rp ratcFd rç Wre sp oPols o çoFprãr, op oÉrnp
ep oz2 d o çj€€F(FF 6 ld ãr 'u|s qE etad cFor(E rWmC il oçilllDu uâ no Er,§
ôEquo qrdçld qr soes oã, s.l+HtfrlE EUqpaF çxpod egrpqpo6 V - @!üíl oFrôí.E6

'ofámcSârd
sp Éopssredq, oputíü'slm{O 5p tFg|Eílb BtJ r§onÊ|aeÍÉ eülârBlErrs sgua 'olloulo
?sor a oJ.rOUle Í{OA'1UV\ s.6+a §orsd BrGtFluluse ?lê8 oPEp€PoS v - A} \nírsfiflf

oíSvulsrmrv
âr crfll$dv3

'sqljâpGspno tqlârÊ eltb e$rB 'eoFgs rú roB
u.arflr l@§ oFlrroc o e gl B ir,É lFpgrljqp@ srp túiÉlrx,l Ée0âireqFp srí -.s oFro?rd

'sâq, 0E llq dnN ep a$ ur qEQq lopqlEFra eul€urropqEod
urgxrs c ''ffiop sedq €p aruot E JflÊri* oerÉpãít t}Epoê soru 30 - ar ogÊpe6

q+ü.r§a uEr.t€ílb
eú sop o4n§d urã Gour 'ffi -p epspFÂ ç ureq eqlÉíÉ bÇrnsr Ep sf rQored
sÍxbr. rod ê Éscu q ror(Frr3u rçd mpm W rsqrf,pno cD €rgry!àU €p seFí €p orJyl
orr 'Epir,q çle3 rãlFrilC ep oãtíru Eu szFüpt csitugnF a E{ÊcÊ{ soo - ê oler*red

'êfpcpo,S ep spea Du Epsqnbr las ça ep eírb ErcEs @.qu€ q
o€&3unou, sp êsre(rlflryr§rEpúl'aoqp*e Eer.Fd rJE oEfunEd q6p*ü'meeorq rcd
'eptxE 'no ope8o,Vé Jod 'oE orfE .rod ofFfie, ar offi.Esarda .m egod qrp 6 - oZ opfulea

'sepeF4 uDrêt B qrFs !úD oÉuqÊ{ ur@ tpqrqrEFIll qhoonE ep omed '!SD (qo)
g + oa.ld on oofiruff oS, @r@ 'Écos F{(bt op (qryrb r^Ít} §Ít + sRu ep Eaqnn rod
no!ãD (CIEs3ee) ü €p B,lr rcd aàryrtbo E urttBótÉr t.lroFBrFt4rr4ÚI so oÊEírb 'o.3€
rod Ep€.oÀrÉ lcs ?rÇd WX, Ép oEFrúU B 'oÉE#t$Iurpa rp o|E[Bro EN - cI qsl§?.Bd

'ogÉeno6 Bp q.rr rod ryuq,r uanee *f €É lopop sog teuÇ'ouffieJod
'uft Biepgp s rc uJ€mtârc rryçs s Êopo{ ÇrÉr$ r€pr+Édqp }eÉ Bra0od o8.rr\8 ry!âr€,
o -qo op ur€pror E orEo urq 'otàqF., ? srct. qêp .Fêel oFfll@ Ep (oÇo) g op ÉNUúSr
q+l?p@ãuE uFc'BlràÉH m oI8urÍnoe, €p qà3 uoc r$e,|tÉe, EilEc rod oppHlsustl
::eÁD ,qr.qFa.r 10Ê{rÉ!u:E Fd Frrc ?§ ffiorE te o$rÉH v - tt} trrosorlf,

EôYOilnilil
l33tzwlt:tut

lr-tmtg2trÉr'lr ÊdÍ{Íl
?or'r Boúrvle:uúY soúod yo|lorEl{

"+fl r

Çr I

1



rz'
o9 rll[+lu oFl

opóJt.ÉJ

.p.Pra^
0z 'ud#ratrfi'firo

ú0-t ;rre0-Íwt§iotúto. oluoll\É OOY.lm§ãUdV Tú,üqllo
o_ Íç9L r_g3dt{o3 vrdÇ3010r dY Í l.rEnv

o8i.-§Io.lj:J3').9n.1,xd8\\

c^ll

'ptr4\ 
F{lU3 , dBn() Êq]H !.ql rcE



Ê§"à

fi +c c00
e$.,0

{ rÉ
,.1 (

4f,
il

e§1aâ '6pqê ,.írôrrÉ ep cErrtfl€ I ütB 'F.pog gSeC op tFFur P
qrru ap Brçrr§rdq, ogc sP oiÚrr§qrp qr4€.r, ?ryôá epqFfros V - Af y1Íl§Ílfl,

GrssooEllEE
^oaül#l

'Flcos oPlnso§luarenl oF ffi eruE}lE 'oôset renFú E EpÍnIFp
.us omepod 'opBrllltlrülúlput odu.E[ lod 9 q,wrlc eP o,FB ep oErd O ' oquo opÉçre6

-sePqorlu@

no *peqo 'sBrtstr@ Ésíri l!ÉPeFos qd9jd EP ro.3t B ÍE oF{ârâq ure soPíqed
urarol enb w s dlqoí erl uíip.[ er oil 'eolopt ep .to,Él u.t s.Eoaisd ra[uera6
rffiry no efueg 'F^3.q§erd '.FFp!Ê 3p âuiqt qre ql*m ? op3Pe^ í - úl Y-rnÉÍrrr,

-Éíoos HFE3
op ru. oFr ap rqreueÉer soÊs + €táÊl€q!€p .Ed 'q|cEl sop oBuíreu ue 'EPexg

.rol erü qrüefroúrf r 'êroçt4rd Õp.gFtfl B rãUErt{êÊr,€u gJeqFê, q.tqflg V - rt} !'fn8ílÍ13

'ppoS pureg wqEFr Ep §qEueür sryqt
âp r§rÉ F oráq{urrq.F oqr3 lgfqnrpc rqâxo .a l€Flrq$Joo a5úúrtqaD s sUuq sp ost €p
€qjgffiu slB ro gopq .tryrd.ütr o.r o oprrâFtl .!aeó(r{ *fia ura g.qím{f,}s o 'EI Eüxú

b o 'serqe{O mp .pnüFtb q qrueued no. F6q q.f,qDidl4 oüEd.@o - ú wr6Bred

'oEà{uoúp É rr.E qlo{rqÍrl ÇJqrÍire Fr.eos oÉErnr..tEuap
ep osn í!€ §opqlqnE Eârop4g ro 'rrpeü{l&D sB6q soryep so er6 - og opr6ç.e6

'sp€p!Éâ E$rq op o sÉ cÉd |qco8 Ff@l op Et rFu c urqrxdar enà qo..caú $t€d
epsqrqrE qrreurq/'ãrd Jge qroF{O É ltEÂâp â9oerado E q4 uD Brírb BF.p ErrFÁd {qB,
IlJl Bqlaoqo) 0O'OUr00S Sí.p e$s* ó 9B -úFrrf,, oFrtÍÍÉ op se0ó.6uqà Íe qq rep€pàl3os

ep ãlrcu urâ 'EpI?r.Ep rua'wrrtrcD quEi&É q'BE{ op rguEl s '3o!flrneog Êo4r}o

â sarnuarÊ'rqrF?o'qsE Bol[ãd3â.r s.Bf.rtÊtott qnilltB 'áÍtFeos sp sâ^drrl
no f^çrll srâq ro 'e|ÉsíI, rr CãáqoÉ.q tA{ÉÉ ure .e 'q.q epd ogqod ,3üffirhr.
e solre{rr8pl Dg'cqmÉ + $gáíE.rta serÉq ue.ÉÊ.lrc, Iril*rtE Bg sfrf,âF ?.op4l
qlaq ourc, uÉq 'SâCII1 anq .n+üp e Ixr{E s úÍÉ4rofr çpa qrül,rc V - cU runlÉAÊd

'oflauBrlrqaÊJr

uejd rod.Es gl$d sb'FFní{ sFFr.sIr esxe 'uÉexf cp tÉnld o 6 rcfpd eryqod srb
soE so ÇÉEmod eP ourârrÍrrtiut q, qrn ElrFlsp sprlEg|cdEâ 'qai.teÉúrp .sír8 

sp tw
sop e3|Frd tu 4nulqFs Bo Bred ÇÊlss Ep eu.an urâ 8eEfs$oúd ÍD sqrElEBleül /ütt{srrD
oeropod 'auüriptpal oprrrrrl.E 'Bârô]a{O so i..gáIxplE Bgr§ !p elfll,I oN - ê! ôtEJ6ç.€d

-"-. :. .-. - ..
aúBqlr.r É0ótnols:s-ens ap guJil4rürlro o ered sóp*i@9u ry

u+Yormail, ., ': ,,-lfiffiÍI.ili*"
. - . ?ol'lêoimB:llHvôoáodl'ormffi{

'que(I,lPúlort

3@ .tsquodúeÍlep

6rI

to



oP tr{al r!|}pol!Ír !P oít

(Ea-5r01r :.rã) . h1'!sl r\

alr^lJct!
J'P !^trJ

tp
'c

u4l
lz 'udtq+ryr 'qoEm

ôô-ri rret'^aÁ§ro rllo. orl9rrY!) oovu{:§3tdv rvr{lotuo

t9t
qcurs

qüu,rr FÍ. ulJ §r1{o ErrâH 5rq ME



v
CI\

rÊ"à 9T 0.1'00

fl ffii,
#. 6',

-^r'\tr,ri v

ZÍ

'oÊÍãÉJ no 'omsóu l rê,{614 'oDã'cnD84 nlFl q4r 03 'rsírqE ed

ou sorFlÉrd ôo eíÉ q.áçrÔEà sFl, §tzB d e eaÉfi.llp ElqF!8o lFpÉrs Ep E{sr8làl
Br! .urolro€ê oçcç : qgrd ô uÊla € 'oçIiÉd ÊiürÍÉàE nl.çgt 3ol ' ot opüçre6

'opqc ç qrflrdF.p op lqu6 u Eüp (ryerou) Oe 'ep€out Ep Fe, s|Ê\ o s €sed
ânb .rqltrlls Flp.rt no 'eúr8 oitiE GEá3PUíJ EFd ogqíteF (BUSI ePfiqpodqp ep

orFil.m) sdád eF Fr.O qF{ ep (ElqEr I q}r.n iltÉ e!.Br.EüJ otá.rr@ Ep ê dE 03 (quâc

rotl ç) %Zl sp romí âo súfÉ!§tât lânnàÉre e ffi 'sp*eu t€gô@d (Étp) zl ur€

lá^çH ug âsse ÊréÍt omDÂq ql9tr{lp.díÉ óeF€ ur rcq u.Eo ryetldB oBlss 'opp€El

no of,lnIüe 'oMlr E}n]{oíl,t 'offi',4ÊE$t1 'âltxlFt oir98 oP 8âÉ,uBq 8o - Ú} \rÍ}§nrlo

''Í|4QPraq Bo,esD aF 31fl@ EB8spuss
'âpspeo8 gI eílBpFqr8óá4lErxeçI@.Í, Eopes ÉP tE + ÉlFêIâ+ to urerol q.ts
a§ q§ep um nFde ürb *.[l# ffi El $4ÉF C{ §oP orear3q o upA -.^z eFrBltd

'6 t €f,rsÍflHo BrJ ots&p o çi+*ade rr5üe @ 'wôs la$trc ç anal e tuqrsar&t
anb s@o6 rod opqÉ\ .B ?lsPd sp€fEoss Bu ro.qàpret iop 0mÉ{4 6 - o1 opfç,E6

tl eFl3ílrp Ep toruJ.ii 9ou Efp|lql saoíÊ sarg

werat rocl no 'Dg BtnÉnÇtr gu @d§p e oB.ffipe(p rEgt ae qep rod uD.qdo 'oÉlnqBqp
ep .qu@ e 'rW Ot ep oa.ld ou Bt orF 'oâfl3sdm.t qrgn*târll oü sFl ,r3t s.Íal sib 3qofib
ep oÉârq^§|p B ogel.ôer'€prF€FoS Hr o!.Eâlâ4 to{rNq !}o ánb up o*c 'sqsqonb
€q rânqE rb ep ClríãqrÇt rcd çmpaxp €c oEu uriqrüE{ sF€D.poS V - .8l t,.nAnft3

'6f sper5, BU qro@op strJoleu
sâia^sq sn€€ cp og&rnde s ú{p.rgrllâr9 lrlFgE h sop rcnbPíÉ il qH4psífu no EplErÀFu
E '4pI 'oÉ{}ãrá 'ctrrítp€ Urpr qrd Ble{oss[r ca o9, rg.Fpog v - .r} ylrgny-t9

sr99ô 8OO EnOTm:re oilGil9;nrJ nO OrrEtfidt tMtrlu rc
u\üruJdv:,

'61 eg nçp au qaerd
eá{6?s*p 6r. Çlrre m cE oFtÉ r. çleíS tqÉrúq 9 iqFrn oprffil -.e qFÉFEd

ffi gerraro u.E ffirÉm{ a rflÀt5 r!3úüprq rb !!ãIcFt B 'Fxrur no Fuqrl
'E3lsll €peFdãJ! âg e1aJllurudns B EFtpos @u Eúp ogBrtip^uâô€p @ sougÊ*rreu
9d$râ6 ep oÉcÊâ/d Ê ErÍEnJ B Fpo3 o?ás.$tHrep ep m BrrrJ Ep opliaÉ! Gln o .|e€tgp

ry$rJ@uoo ê llE Ut€ EürrírFp ãp oÉÉqoltl B slFps WelE E íü, rEtaos soFg8an w
o4n-Íerd sp leroFBÍrE, sãrqgft samo sp lllte 'E3í83 

"!irf 
ú!@ *spEF.r3 - 

'z 
opr6çJBa

E€qFP
ep- oE_áEsr€ercb B 'e!g?o Éi*r '+33r* oFF a BpsyELt oFles.lr+ B rÉd €sÍiuçp#
irp€3o u6 ãlF$dBo a à.áAg ú. BFI!| raá çãâry GEry !p oÉn óqFp v - rt qF6ç.Ed

üírlEi§ffi
l3trzHglr+m

l?.}amlgltrttgrr r4{Ít
'torl eoilYrs=rüv eoâOa yemogqgo;l r



"1)

€

Ê

T

&
É

J

t
g
ú
o
ÉoF
ú

8
EI
túÉE

4Ico

P
kol)

i!
i!

!

f;

il
i1
Éà

q

é;

i:

úc

7

Í

t
f
:
E
!l
É

8I
Ê
3I
t

E
êÀ.l
E
T
i
Z

t.
io
FI
l(,r
t!
t§
iÊ
t<
I

H

))

-,t \



CI ,I

"rà
frly

,#\\,

ÀTCCOO

fl

'nuoq#d úqtt oq4í, P §eulqs^@ !§l,Íq .P seÀlqsâJ

rdl É€q us serr rFrcHlgp ete s 'qp6q rçÕe!.rq s? EÉFâreê{|o

fti*
/

--ili

no sopetrrBxEr€
'ú!q r€ÍrbF b É lFíEm& $ml {Ír[IF{, e orr{I ap Pssà !Btt@ q&ríxE E u6
.@old 'sBrÊ{IÉrLEgl stanErâ raoe8E rr.p ry.ee1 pr@ eFDaFoS v - oc ge6çjea

'ÇáEEqfEp

EÉesBl sp egIn^ uE EpFlEpa, lqffif ut fOáedppeú i.ítÊ uaEÀ} gtà sop ot&âêdE ê tlr@
enb cpsap'sorrl ccp Flrpghdt.p oÉfHJFF B É*!Fp rdírs io qBngod - .Z qe6çca

!i rF op Fpos oçfuQo*rd e *lsrplots,todord sopqlrsa
sou oBrB@Ed toFgB sO Ft Ep Élg ãr r@ qrQü9.rE rn3 uE, Epos EPBJ
oFd q.l^rosqs no 'EÉÍruírc talaq uE lomíB ElFo., toDtHtôú, uroa aoF€sra{ftroo
o?Es 'o@1Érd opueteo 'JrqFi qIEi+ sDigF4l B rú8d ã!õ qEFíFú urã laeos
lelÉe3 op Ereü.r e cp.Wrcelhl Ífcçe soFd EpflqHB í01 enb egáoqr4 e çr1êu.tsa{€ur€r
o 'BBUâJ sp oFd4 o BJ3d oDEÂârd É EHzlp €p @Ç'oeêjndE oloí{ oO - o1 opr@ca

'sepeqgnd rrc opguog ap q#U o qremd w4nUe lee çuespeÉoçu anb 'Ell urâ w!6{x.
se{3cuürg §€ç&qÊÍEtrr€9 €Bp cr*tÍ)ffiÊ q oFr8gdeoÍl blSeE+F Eí3 @ §epscursní
srtuüà rÉsajal l,l|$3o wü J.tDà{3!Itrr/pe o bsrgr\sp '€HJa ouleáuj o9 oxs!@p
ap r€ Ep ou garurál c orpU{ aÉ !0 !P orr Ê.Ê^rpí{ l@os oEr.rere o - .8ã Y-lÍlgnrl3

srExTT iro {nÉrEn*reE lü^E§rE'iltooc oE ímm
iluto1fulfr9

t@ê FndBã ou leoó€dBfliad sntÊ.ç qLBlrFuoRtodord
'sopçs 30..,r}8 optl0gd çrô 4tÉle, $flE o 'o4óiÉí1o qàq or4FÊ.za{r slDE a 'cpEpslcog Bp
0ÉóêF Df B âs{puep-,6+l 1q:E6 mcbâ Gp úgIqF qropu B qr*.BrÉr .ú rpgs rqsd
op|rlto(,ss qrilBDt Ç 'Wlq uÍt no spÉ Bop urn Jâs çlefd sÉ qüÉgq op eEf0§e'rtí B
e[reu$Fetu rq.rr€Fpord o#e1Çry,Tí ? er(lufi] 'oÉípqp R ÊpsJX!.s].O - qrn oF:69.r€d

'ppos lql@9 @ §(*rsnE sa.q uepeserder ânb
sooos sop ogàoegçgp rod no 'FÍl EU rymrd ssse#@ iãr .ãp @rqp I olus) Og! ap ozsd
ou sptnHsrê€r oBl "rop9c ee es3pFrq.l €p sEt,Ess ou*o op oÉrpo(o ap €p€gt[(FrsoúIJt
'lqIko €p qôt Ft nq ÉJláot oü.Eib oFàm.S ep oÊlFaop |,ÊLBO - .@ fUIsúMC

orffiÊnroY5ÍfEo8Eúu
ü\stnllrve

'urlec at opnQm o Étq$6,sEltPrlb§ Bqonb
sene sa eçuq qtÉnb .ogerrrqFr{ e r4m rd qep no ?4irg 69 oÉaoÍr.oíu! .€gspoElos 

Brp

c*srrtioFit'Joo op offiEUl ep qtralrrp ueq- enà uis soaas E 'oltJrtl, p sFemoBçF
la.p er8 !p.1€?cF€ss-.rp ã4{rÚ spqs *)? oFt$t-l ? q,|güro6 - oZ o}EÉçJea

uôystEfir
]99&0@Irtütt{

!t-to€dDrgirr&a r4(l
'val] SQraYrSIülY soáod tuilbr€il{Tet



oa ntgl lqF ür n-PFt r.rú aP oiç
lplpau/ulf

curs í q^riJ

a IP
'cl Lue

!z 'udrãlrrÍ -À0E&
'oEgrlrc oúv.lNasetdv 1!T{orúo

udv. Í?útrannv

8

lut{oc vl
§Jptr{i Eí.súJ úJ {O h+n iqI 0É ibr3 :da.l - 

'rfr 
T*rs'aY rcH

)::

'-)ll



ef,"à

fr*

-10

8T0c00

,t

'qdel soüsle
àÍrb E,d qrEue o4rl3 aEtflru*sl 33 u§i s0tiartfs§Í'l€{ ltmQ ap sqr

nd
üJ-

l\\tr
UY

$60@
(§arl) eO uE oui€rrrír.E t .[r*lld o uEÀ4 arêd * tEFF4rc, e ry{ ufr8 uagse rd 'a

'-§ B BrürâÂ oruro erú op6e6eud m FF€dtE Esí,u

.Ed 'ojol o4rro ran§enb B oÊrEgJ r..r 'Jalffip tüusÉd epp trb sdH Enb§ienb ep oEáqos
e E-@d our6 ureq 'oF4rm sFep $Iãmrqr rag@I@ e tq|qm loP oltletntdurio o â oíctllal€
o ered "g6jfi.qq1 ep efEF ep cq o usGep '@ q.ãr lÊtr.uF.qü@ so - |8u Y-lnsftylg

rppqdud B Ít 'Ecjqtd g 'trrtls{r@
€p sâgéq6, 3. Br r@ 'qâE,J€t@ Eg aúal.p .p sãrlxÁr ags feuqst orgoua{, sq,tstsfs

o E4rso'.qnúod qurrüÊ B equ@ É qEFeeú'oFfio!@'qloqlÊ no Éfl.d'oÉeotJeretd ep
'lE+r.,ír{E *ut,3 Jod no qxl soara B Gâ(E o rqjsü4rroürJq €íib aFE tDô^ €nb Bued
p sprsp.ro ohso qrã, 'eorp.po§ .p cÉE{á{l{rr e t€rilà âp 'E edBe pl rod 'EoPm.du.{

qq,s oBu enô 'Fl Bp arâd s @ 'urrEm ss.roÊrFFJílf a !ep9e 3c, - Ú8 fntíIt-l5

oÉrâl,'E*eâ !Íú" crffiJ ss âúr lEe €p dt qrE u,qieíns
ãô sW E .nb 'sffF rofol ep oürcFflfirco op 'elút?I'g! ç ,O,'0 !g Fl q.d 'páç?tÉ
.o1 anb ou truqlEqffftc 'e ?0üü'10!, sp $flo} Fr EI E UTEFE'-Füu{'t sfp€pos
sÇ sãrnj.F, sorqtldp rrÉ ?Eôer s €F3pqss B El4l w 'qfurs !€pEgotâos
sEp €€ç6F@p ea etpae;& çÉr Éfl'oF4uoo qseu €6qun sE sop - .1? 11-ln3nY-1g

Flsos otErür€ iltrâd op offuIgUe Bü\Erd rl8ê 'oÉq4ur
ens a BpBp.^ 'olt/ãlrod 'opr.Eô '@l o{F.íroo ?.t l o$,r eFpqeê v - §Z \r.lÍlGíIVl9

'opoerrürEJdnB Fdac oir EüBq gü Jof,cftgp qâF o {ôp(ê
'slp4rrÉ ãurâs€.d e gl qn r!ào Ep Ef,pur 30ü 'afüDÉ6 e Çü-e P€Dod - oqa ry.6çlE3

'!3flôrJ3
qd ÉDE|AE 4lFrp Bp roF& oc glrÊFilÍh o .ktoe Dp oper e iq!Íâ op orãu4n, op opFrpop
çre§ opÍlu@ 'ugr§p E Êfíq Ê=+rÚírÚ e çl€@ qFlârc u !qr{ qrn& ep .srnF,d
e 1t^ a§rod ertb'§ot gs 5rd rpp{rE., ri{trE rd qu9 3 EF8 enb l.rqsúb - J? v.msny.lc

srGaiaaó§od8lo
xro1n{drc

'o?â.Eq urô.Éar{ et{ enb qlgd eu no
'epepopos €p sopÍq sqr J€$8, sçe r mb o àxlc oÉímo ê rslr rangl 'soursaur sop sJêq
+ epl.qFuõ§rt| qIB€sgÍq Er(xÍtflr 'tqà9s sop B$oparc aFaDJe . oiu$od cEN - .' o|BrBg-Ed

HyÉa[tfirú
, ig9rffi]t:trst

!?-rtxixErglro'Ir r4(,
vofl eotr=rw soâod yottolEf,{

7;',. r

I



t,

!9
'c

,90:4irfie '/lil 
^919 ^to- 

'oll91uv3
a-Jç'?.., u|çr?_

ürlar Í{Br§.e!DF0ry!. lP o|l3
pqnuul

oPeJFn0U rqqS

uE
lz 'ud{a+tlt {r!0

TYNIêIgOMw_
\rPÚ:|\Í.rcr.)'nin|o"EàÊH$!'L 0Ía.i0ú'd3) er{. Il'JÍ $ rcH



0
êÊ"à

fl#
1

/.r '+?

frÍ§

§

í g^b?ç .bbq-trto, .lü c'7//asg r -sg y-.ÊÇ6 y t.5.4
o#e'm4l

Ec s/t t,ça Çr:o.33)Jiass.o-tt+ 9Eo 3 q
)

.t-F lromn

YncYd

vÍlryd iro 83J\áf

Ylvu tt

EíT8;r

600? ap oq.r.^eJ ap gl -,fearqt

rtalí.tV.Ír7

Yítov-d 30 &rif,í o.trztlou

ryflf wru
mryd irtGtfiilYniz-na,r *?n rl#

8ôHlrffi
: . ]ggrzooctt:Htt
. , .,,-- lt.toEErgrg.aúxo- : rY(U.l gmrí8alwmáoúYSEOIEH

Ç7r'

,TT ê 00

..i-i::-

n



apa ajaa3
qll

!p urf
c}oz .p qlur .9 Iz 'ud .l}gerteelzm tfo.

'oru91uv'r :lIStN oov.t{ás3udv rvr{rol8o
o Stoc lu_r{u)!.!1d9...o.-{gtl$€s!q.J:Wew"-

rcH

,t!



Página I de I

124
ilINISTÉR|O DA FAZENDA
PÍocuradorlaceral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS REI.ATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DMDA AIVA DA UNIÁo

Nome: HIDROINGA POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 77.64'1.876/00014í

Ressalvado o direito de a Fazendâ Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeilo passivo acima identiÍicado que vierem a seÍ apuradas, é certiÍicâdo que
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos edministrados pela Secrelaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e e inscriÉes em Dívida Ativa da União iunto à Procuradoria4eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidâo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais, reÍêre-se
exclusivamente à situaÉo do suiêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, náo abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuiçóes devides, por lei, e terceiros, inclusive as inscritias em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veriÍlcaÉo de sua autenticidadê na lntemet, nos
endereços <http:itruw.receita.faz ende.gov.br> ou <http:/ ,vu À,.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

Certidáo emitide com base na Portarie Conjunta PGFN/RFB ne 3, dê 0205/2007
Emitida às 09:55:58 do dig 2610212013 <hora e data de BÉsília>.
Válida até 25108D013. /
Código de controle da ceÍtidáo: C567.07C7.49D8.38EE

Certidáo emitida gratuitamente

AtenÉo: qualquer rasure ou emenda invelidaÉ este documento.
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ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

'le5

Éo\rmooE rr90

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 10íí5794-21

CeÍtidão fomecida para o CNPJ/MF: Tl .U1.8761000141

Nome: HIDROINGA POCOS ARTESIANOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Públicâ Estadual inscrever e cobrar débitos ainda náo registrados
ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificândo os regislros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatemos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimenlos da empresa e referese a débitos de
natureza tÍibutária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigegóes tributárias
acessórias.

Finalidade: LicitaÉo

A autenticidade desta Certidáo deverá ser conÍirmada via lntemet
www,Íazenda.or.oov,br

Esta CeÍtidão tem velidade até 26/06/20í 3 - Fomecimento Gratuito

§^
Estedo do Parená

SecÍetaria de Estado da Fá2endâ
Coordenoçáo da Receíâ do Esl,âdo

Cortidão N'í01í579+2í

Emiüda Elêbonicamênte viâ lntemel
2610220í3 -09:5í:(,6

oados trânsmúdor de forma sêgura
Têc,lologh CELEPAR
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hnps://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser&eCPF=&eCNPJ=77.641.876/00014... 2610212013



1DSPREFEITURA DO MUMCIPIO DE MARINGA
Estado do Peraní

SECRETARIA MUMCIPAL DE FAZENDA

ARTESIÂNO§

Ào ST

taxas, contribu

até a presente

CERTIFICAM

LTDA.,

mel

n'77.&l

posteÍiormente a

Ccrtidlo emitidr com brsc oss scguitra.s !
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal n 564/2010
Emitida em 26102D013
váLlida até 2ín8n0t3
Código de autenticâção: 439533j615.j3179
CeÍtidão emitida gratuitamente

A aceitação destÂ certidilo está condicionada à

HIDROINGA POCOS

fins DE LICITAÇÃO, que

ICIPAIS (impostos.

rim e Imobiliários),

LTDA, CPF/CNPJ

pal cobrar débitos

ü
sd"

,por

ros

),--
súa aúenticidade da iotemet, no endereço

(0n rrr".tllaritrgr.pr,gov.br

ã,I

000022

2



Certidao Negativa de Debito

IIINISTÉRIO DA FAZENDA
SGcretaria da Receita Federal do Brasil

CERflDÁO NEGATIVA
DE DÉB|TOS RELATTVOS ÀS COf.rTRtBUtÇÔES pREV|DENCtÁRtAS E ÀS OE

TERCEIROS

No 0005320í 3-14023876
Nome: HIDROINGA POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 77.641.876/000 1-41

' Ressalvado o direito de a Fezenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicedo que vierem a ser
apuradas, é cêÍtificâdo que não constam pendências em seu nome relativas e

. contribuiçóes administradas pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere.
se exclusivamente às contribuiçóes previdenciárias e às contribuiÉes devidas, por
lei, a tercêiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos
a^istrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela
F Jradoria€eral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidáo Coniunta
PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidade-s previstes no art. 47 da Lei n" 8,212 de 21
de julho de 199'1, exceto para:

- averbaçáo de obra de construÉo cMl no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transformaçáo de êntidade ou de sociedade sociedade
empresária simples;
- baixa de firma individuâl ou de empresário, conÍorme deÍinido pelo art.93í da Lei
n" 10.406, de 10 de Jeneiro de 2002 - Código Cúil, extinÉo de entidade ou
sociedade empresária ou simplês.

A aceitação destia ceÍtidão está condicionade à Íinelidade para a qual foi emitida e
à verificaçáo de sua autenticidade na lntemêt, no endereço
< http:/Ârvww. receita.fazenda. gov.br>.

Certidáo emitida com base na PoÍtaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 20 de janeiro
de 2010.

L ia em 241M12013.
Válida até 2111012013.

Certidão emitida gratuitamente

AtenÉo:qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento

Página I de 1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77U|A76/OOO747,776r'.L876lOOOr-4r
Razão Social: HIDROINGA POçOS ARTESIANOS LTDA

Nome Fantas:a: HIDROINGA POÇOS ARTESIANOS

EndêreçO: ROD RODOVTA PR 317 KM 102 S N 702 / zON^ 47 / MARINGA / PR / 87065-
005

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 carantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: LSlOSl2oL3 a L3/O6l2oL3

CeÊifi cação Número: 201305 1508241595726900

Informação obtida em L5(O5/2OL3, às 08:24:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPape[.asp?VARPessoaMatiz:51913.. . l5/0512013
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO !ÍEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HISTÀS

Nome: HIDROINGÀ POCOS ARTESIÀNOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 77 .64t.87 6 / 0O01--4L
Certidão n": 22A3L950 /2013
Expedição: 26/02/20f3, às 10:02:09
Validade: 24/08/2013 - 180 (cento ê oit.enta) dias, conE.ados da data
de sua expêdição.

Certifica-se que BrDRorNcÀ pocos ÀRTEsrÀNos IJTDÀ (ríÀTRrz E FrLrÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 77.641.576/0OOL-4L, NÃo coNSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emítida com base no art.. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" t2.440, de 7 de julho de 20Ll , e
na ResoluÇão Administratsiva n' L470/20!f do TribunaL superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLê 2 (dois) dias
anteriores à daLa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesEa a empresa em relação
a todos os seus estabelec imentos , agências ou fiLiais.
A aceitação desta certidão condíciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

certidão emitida gratuitamente.

IITFORüÀçÃO II{PORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecídas em sentença condenatória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos deEerminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mini rio Público do
TrabaLho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CO]{SELHO REGIOXAL DE EiIGEXHARIA
E AGROT'OXIA DO 

'ARAXÁ

Ceftidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Âgronomia do Paraná-CREA-PR, certifica

para a empresa abâixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada neste
Conselho Regional, nos termos da Lei Fêderal no 5.194 de 24 de dezembro de 1966,
estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s)
atribuição(ôes) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

CêÉidão not 2479512OL3 valldade: 3tlo3l2ol4

Razão Social: HIDROINGA POçOS ARTESIANOS LTDA
CNPr: 77641876000141
Num, Rcgistro: 4726 ncAistrada de§d,e I l2/1O/197A
Capat l Socirl: R$ 990.000,00
Endêrêço: RODOVIA PR-317 KM 102, S/N CÁIXA POSTAL 390
l.lunicípio/Estado: MARINGA-PR CEP:87065005
obietivo Social:
Comércio de tubos, bombas hidráulicas e submersas, compressores de ar, motores
elétricos e estacionários, perfurações de poços tubulares, artesianos e semi-artesianos,
representações comerciais, serviços de manutenção, assistência técnica, construção
civil, saneamento, pârticipação do capital de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou
temporário, como controladora ou minoritária.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013, como seu(s)
responsável(eis) técnico(s).

F.esponsávcl (eis) Técnico(s) :
1 . ANTONIO CARLOS NAME BORGES
Carteira: PR-17646/D Data de Expediio: 13110/1986
Desde: 08/04/1997 Atét 1710317999
Desde: 23l03/1999
Título: GEóLOGO Situação: Regular
LE! 4076 - ARÍIGo 06 São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo: a)
trabalhos topográficos e geodésicos; b) levantamentos geológicos, geoquímicos e
geofisicos; c) estudos relôtivos às ciências da terra; d) trabalhos de prospecção e
pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) ensino das
caências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e superior; 0 assuntos
legais relacionados com suas especialidades; 9) perícias e arbitramentos referentes às
mãtérias das alíneas anteriores. Parágrafo único - É também da competência do geólogo
ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei no1.985, de 29
JÂN 1940 (Código de Minas).(*) (*) Ix - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da
autorização, e sem prejuízo de quaisquer informaçôes pedidas pelo D.N.P.M. no curso
deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade
do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados
informativos que habilatem o Govemo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da
jàzida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situação, vias
de acesso e comunicação; b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as
exposições naturais de minério e âs que forem descobertas pela pesquisa; c) pclEs
geoló9icos-estruturais; d) descrições detalhada da jazida; e) quadro demonstrativo de
quantidade e da qualidade do minério; f) resultado dos ensaios de beneficiamento; g)
demonstração da possibilidade de lavra; h) estudo analítico das águas, de ponto de vista
de suas qualidades químicas, fisicas e fÍsico químicas, além das exigê
referidas que lhes forem aplicáveis.

q

CI

{
W

e"Js

2 - OTTO CHRISTIANO HARTLEBEN JUNIOR
Carteira: PR-18445/D Data de Exped ição: 25/O3/t1,9
Desde: 24108/1990
Título: GEóLOGO Situação: Regular
LEI 4076 - ARTIGO 06 São da competência do geólogo oú

87

ro9eólogo: a)
trabalhos topográficos e geodésicos; b) levantamentos geológicos, geoquímicos e

hup://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp§ffi,§{ri}tuZRnyn*OIACODREGTO=5... 2010312013
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geofisicos; c) estudos relativos às ciências da terra; d) trabalhos de prospecção e
pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) ensino das
ciências geológicãs nos estabelecimentos de ensino secundário e superior; Q assuntos
legais relacionados com suas especialidades; 9) perícias e arbitramentos referentes às
matérias das alíneas anteriores. Parágrafo único - É também da competência do geólogo
ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei no1.985, de 29
lÂN 1940 (Código de Minas).(*) (*) lX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da
autorização, e sem prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso
deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade
do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados
informativos que habilitem o Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da
jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situação, vias
dê acesso e comunicàção; b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as
exposições naturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis
geológicos-estruturais; d) descrições detalhada da jazidai e) quadro demonstrâtivo de
quantidade e da qualidade do minério; 0 resultado dos ensaios de beneficiamento; g)
demonstração da possibilidade de lavra; h) estudo analítico das águas, do ponto de vista
de suas qualidades químicas, físicas e fisico químicas, além das exigências supra-
referidas que lhes forem aplicáveis.

neste

cüc &

3 - ROBERTO ANTONIO RINALDI NAVE
Carteira: PR-20394/D Data de ExpediÉoi OZll2/79AA
Desde: 04/03/2005 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

4 . MARCOS OTAVIO RAMARI
Carteira: PR-31895/D Data de Expediçãot O4lO9lL99A
Desde: 19/04/1999 carga Horária: 20:0 H/S
Título: GEóLoGo situação: Regular
LEI 4076 - ARTIGO 06 São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo: a)
trabalhos topográficos e geodésicos; b) levantamentos geológicos, geoquímicos e
geofísicos; c) estudos relativos às ciências da terra; d) trabalhos de prospecção e
pesquisa pant cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) ensino das
ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e superior; f) assuntos
legais relacionados com suas especialidades; g) perÍcias e arbitramentos referentes às
màtérias das alíneas ânteriores. Parágrafo único - É também da competência do geólogo
ou engenheiro-geólogo o disposto no item Ix, artigo 16, do Decreto-Lei no1.985, de 29
JAN 1940 (código de Minas).(*) (*) lx - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da
autorização, e sem prejuízo de quaisquer infôrmações pedidas pelo D.N.P.M. no curso
deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade
do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados
informativos que habilitem o Govemo a formar juízo seguro sobre â reserva mineral dâ
jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situação, vias
de acesso e comunicação; b) planta topográficà da área pêsquisada, na qual figurem as
exposições nôturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis
geológicos-estruturais; d) descrições detalhada da jazida; e) quadro demonstrativo de
quantidade e da qualidade do minério; f) resultado dos ensaios de beneficiâmento; 9)
demonstração da possibilidade de lavra; h) estudo analítico das águas, do ponto de vista
de suas qualidôdes químicas,fisicas e Ísico químicas, âlém das exigências supra-
referidas que lhes forem aplicáveis.

Para tlns dê: ucfTAÇOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos
documento, esta certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CR
( http://www. crea-pr.o rg. br), através do protocolo n.o 2073195797, ressaltand q
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação e

de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 2glo3l20t3 09:33:23

Dispênsê-se a àssinatura neste doo,/mento, conforme Instíução de S€rviço No 010/200
A fàlsi6cação destê docummto constltui-se em crimê previsto no Código Pênâl Bra§ ro, sujeitando o autoí à

respectiva ação pênàl
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HIDRONGÁ POCOS ARTESIANOS L
Rodovia PR 317, KM 102, Maringá, Paraná - C.N.P.J.:77.il1.8761000141

Fone/Fax.: (44) 321&1800 - e mail.: hidroinga@hidroinga.com.br.

DECLARAçÃO
À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOI,IADA DE PREÇOS No 00í /20í3.

Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 4.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor MARCoS oTÁVlO RAMARI, representante
legalÍnente consütuído da proponente HIDRoINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA,
juntarÍEnte com seu responsável técnico o senhor OTTO CHRISTIANO HARTLEBEN
JUNIOR, declara, sob as penas da Lei, que utilizará materiais de boa qualidade constante no
rnemorial descriüvo a serem uülizados na execuÉo da obra.

ffiffiunho de 2.013 I n.o+t 876/0001-4T1
CÂRllirBO

HIDROINGÁ Poços Artesianos Ltda

noooúre pn gtz xlr toz
cÉP 87065-OO5

MARI GÁ PARANA )

o LEBE OR HIDROIN POÇO AR
RESPONSÁVEL TÉC MARCOS OTÁVIO. q
CREA-PR.: PR-í8.445/D
R.G.: 1.896.820-7 SSP/PR

REPRESENTANTE EGAL
R.G. : 4.537.0O4S SSP/PR
CREA P 1 895/D

(0
0Lrc0 i5 6

LTDA

HrDRori.cÁ - Poços ÂRT
ENDEREÇO: RODOVTA PR 317, KM1O2 S,/N' - SÀiDÂ P/ CAMPO MOURÀO - MÂR|NGÁ - PÂRANÁ

FONE/FAX (44) 3218-180O - Cx. Postet 390 - CEP 87065-fi)5 - CNPJ 2.641.876/mot -4t - t.E.70r.096OG23 - Reg.CREA-PR - 472Ê.F
Email:hidroinga@hidroinga.com.bí - Home page:www.hidroinga.com.br
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HTDROTNGÁ - POçOS.ÂFTES
ENDEREÇO: RODOVIÂ PR317, KMlO2 S/NA , SAíDÂ P/CAMPO MOURÁO . MARINGA . PÂRANA

HIDROINGÁ POCOS ARTESIANOS LTDA
Rodovia PR 317, KM 102, Maringá, Paraná - C.N.P.J.: 77 -il1.8761000141

Fone/Fax.: (rt4) 321&í800 - e mail.: hidroinga@hidroinga.com.br.

OECLARAçÃO DE RECEBTIENTO DE DOCUTENTOS

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 00í /2013.

Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 4.

Maringá, 03 de Junho de 2.013.

O signatário da presente, o senhor MARCOS OTÁUO RAMARI,
representanb legalnente constituído da proponente HIDROING/Á POÇOS ARTESIANOS
LTDA, declara que a rnesma recebeu toda a docurentação relaüva ao lob quatro da
Tomada de Preços suprarnencionada, do Edital e em apreço.

CI&cüc02
)L

cAR rso

ln.oqt BTo/ooo1-4i1 HIDROIN POÇOS ESIANOS LTDA
TÁVIO RAMARIIíARCO

REPRE
S

HIDROINGÁ Poços AÍtesianos Ltda

RODOVIA PR 317 KM 102
cEP 87065-OO5

MARINGA PARANA

NTANTE LEGAL
R.G.: 4.537.004€ SSP/PR

CREA-PR.: PR 31.895/D

FONE/FAX (44) 321&180,0 , Cx. Po6rEt 39O - CEP 87065-005 ' CNPJ 2.641.876rcO0í -41 - t.E.701.0960G23 - Heg.CRE^-PR - 4726-F
Email:hidÍoinga@hidroinga.com.br. Home page:www.hldroinga.com.br
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ATESTAOO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 001/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade í00.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao abastecimento de água no municipio de Nova Santa Bárbara e atendendo
ao TC/PAC 073612011.

Declaramos. que o Geólogo Marcos Otávio Ramani, CREA no PR-31895/D da
proponente HIDROINGA POçOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ n" 77.641.876t0001-4í,
devidamente credenciado, vrsrtou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada
de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara. 27 de maio de 2013

a\

Y"J- CtJ"-"* -t"--
Paolo Adriano Feracin

CREA n'789321D
Engenheiro Civil do Município

Marcos io Ramani
CREA no PT3í89s/D

,í

Rua Walliedo Bittencouí de Moraes n" l2l. ('entrír. I á3. j266.8100. . , - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. 1
Parana - E - E-mails liql.re at11n:!.pr.g11.br - rttttt lt!.pl+pf-br
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HIDRoTNGÁ Pocos ARTESTANoS LTDA
Rodovia PR 317 , KM 1O2, Maringá, Paraná - C.N.P.J .:77 .d4'l.8761000l41

Fone/Fax.: (44) 3218-1800 - e mail.: hidroinga@hidroinga.com.br.

RELAçÃo oE D|SPoN|BTL|DADE
DE

veícur-o, mÁeurHl E EeurPAMENTos

À
Comissão dê Licitação.
REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 00í / 20í3.
Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular proÍundo - LOTE 4.

MUNICIPIO: NOVA SANTA BÁRBARA
OBRA: Contrâtação dê empÍrsa $pocializade para constÍução de B3êryatório êm concreto armado de
800,000 l, ÍBeryâtório êlêvado capacidade í00.000 litÍos, rede dê enêrgiâ êlétÍica o í4g!Ee!ig do coniunto
moto bomba do Doco tubutar orofundo, destinado ao abaatecim€nto de água no município de Nova Santa
Bárbere e etêndêndo ao TC,PAC 0736r20t1.

PROPONENTE: HIDROINGÁ POçOS ARTESIANOS LTDA

Declaramos outrossim, que os veículos, maquinas e equipamentos supra-
relacionados seráo disponibilzados na obra na eventual contrataçáo.

t1l .gqL876/0001 -41 lr,rarinsa, 
03 de Junho e 2.013

HIDROINGÂ Poços Arlesianos Ltda

RODOVIA PR 317 KM 102
cEP 87065-OO5

MARINGA PARANÀ
I
I

E

ü0

)-I

OTT RTLEBEN JU
RESPONSÁVEL TÉCIICO
CREA-PR.: PR-18.445/D
R.G.: 1.896.820-7 SSP/PR

HIDROINGÁ POÇOS ARTE
MARCOS OT

NOS LTDA
IO RAMARI

REPRESENT E LEGAL
R.G.: 4.537.004-6 SSP/PR

CREA-PR.: PR 3í.895/D
UU U 3L

Lob n' Veicub / maquina / Equipamento
ÍíaÍca I
Íúodelo

Foíma
Aouisicão

Ano
Fab.

atd
Est dê

Manutêncão

úNrco Pêrfuraüiz rotaliva / pneumática Wirth / &2 PÍópria 1983 1 Peíeito

úNrco Bomba dê Lâma Duplex e Acessóíios Upetron Própria '1998 I PeÍfeito

úNrco Caminhão marca ilercedez Benz, modelo 23'18 Mercedes Própria 1997 1 Peíeito

úNrco Caminhá) mârca wv, modelo 26.310 Pópria 2W 1 Peíeito

úNrco caminháo marcâ vw. modelo 26.260 Própria 2005 ,| Peífeito

úNrco
Caminháo com guincho acoplado, para exeqJÉo
de teste de produÉo, com bombas para várias
vazôes.

MeÍcedes Própria 1984 1 Peíeito

UNICO Compressor de ar Chicago Pneumaüc Chicago PÍópria 2010 1 Peííeito

úNrco Camione(a - Toyota HILUX CD 4x4 Toyota Própria 2007 1 Perfeito

HlDRot cÁ - Poços aRTEslÂllos LÍDA-
ENDEREçO: BODOVIA Pn SrZ, XMTOZ S,lX" 

-' 
SliOl pl cluPo i,louRÁo - MARINGÁ ' PARANÁ

FoNE,/FAX (44) 321&l8oo ' cx. Postâl 39o . cEP 87065.005 . cNPJ 17.64'1.876r'0oo1.4r . l.E.70r.(x}6fl}23 . Rêg.cHEA.PR

Email:hidroinga@hidÍoinga.com.bÍ - Home page:www.hidroinga.com br
- 472üF
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARTA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

FICC,/ART

c 
^-t 

/ ro22472/2OO5

GERTIDAO

CERTIFICO, a pedido da parte rnteressada, conforme Protocolo no 2005038697, que revendo assentamentos
arquivados rleste Departamento, constatei registrada no Acervo Técnico do(a) GEOLOGO OTTO CHRISTIANO
HARTLEBEN IUNIOR, carteira no PR0_18445 , na qualidade de responsável técnico da empresa HIDROINGA POCOS
ARTESIANOS LTDA , a ART (ANOTAçAO DE RESPONSABIUDADE TECNICÂ) no 803369483 , tendo como contratante
.OMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN. Foram anotados os seguintes serviços:

Atividade Técnica

53-EXECUCAO

Descrição dos Trabalhos:
F14 .CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

: áre Êialsa ie :!r.)eiíeco

(PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE TOTAL DE 83O,OO METROS E DIAMETRO DE
17.1/2), quantidade, 830 - m , valor da obra/serviço, R$ 1.468.255,00 , início em 4/5/2OO5 e conclusão en 2017/2OO5,
local, (LUGAR) POCO ERE 019 ERECHIM-RS. CERTIFICO, ainda, que o Acervo Técnico do profissional
representa a memória de suas atividades profissionais, não podendo sujeitar-se a prazo de validade.

Impresso em 27 de setembro de 2005

çertidão emrtida pela Internet. Para confirmar a veracidade desta informação entre em www.crea-Ís br, serviços, qcertidões com o número LO22472. E-mail para contato: fiscalizacao@crea-rs.org.br.

FIm da CeTt.dâo de OTTO CHRISTIANO HARÍLEBEN ]UNIOR.
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cotPÂil0{A BEtGRAilOEfl SF DE SANEAmENTO

Stçtffitt âttciÉde R*trys Hi*b e ,reio Amlúente

suafinA

Atestems püe fias de unprovaçto M ÍeC[zâçÉto de dividade técnica, que o
proíssirinal Oüo.0lriatboo thÍflêbcr Júaior, Bó.logo, CREIúFR í8.t14$D, corno
responsável téonico pda €inFGBa ttrtr!ftgÉ 'PoçB AÍtÉianos Ltda,, CNPJ.
77.641 .876/0001{í, com s€dê ne Rodovía Pr-317 [(m í02, íÍf - lihringáPr, execúou os
serviçoú de pêÍfuraçáo, coÍrÊ#çfu, ilístalaçáo e teste de produçáo de poço tubular
profundo, confoím€ desqr\reínoc abaixo:

ATE§TAIX) TEC}\üCO

ConlEato: OEBIS E SERt\rlçQS E f,.I{GEttHÂREâ ll.o í0í105 - CELCO , T.A. N.o
í íoios ê T.A íÉru6 - CELCO.

Andaçáo de R$poÍlBaDiklede Técnka CREA-RS N.o: Bf,li!6&tl{li}

Oõi€to do CoíEBtg: expctf:o Ser rawtços dÊ pcrfor.ção de um poço tubular
proârndo, totddgtr ratmÊo, rEloc.tá.rê dc Ettqffi rRS.

contrarade HIPBCIt{GÁ PO@S 
^RTESIIilOS 

LTDÀ, Cl8J.: 77.64í.87EOmí4í,
Rodoyia PR St? l(f íql§fiJ: IarinOá - Fn

í0/09/05.
l nstalaçáo dos Equipamêntos iie ar'trafáà da água: de 12J0gO5 a 1 5/09/05
Tesle de proüJçâo: tb 15/09/05 a 1fl0e,6.

Conúatanb/Proffieúio do Empreendimento: C@tlPllüilA HOGRANDENSE DE
SAI{E ilENTO - GORSAi, CI{PJ.: &LS2,.7Oargu}í€Oí Rm-C;.lds JúnioÍ, 1m - 18P

Andar - Porto Alogro - RS.

Períodc de Execuç*r da Obra:

Transporte e. morú4Ê{n do câíúeiÍo e obúas-DTLh de 20/04/05 a 01/05/05.
Perfuraçpo e.compte@ollo poço: cle 02/05/05 a20lO7lO5.
Sorda em cgsponibilltde aguídando,quipaneres dê êxtração de água: 2OlO7lO5 a

Local. Poço ERE 019 - Enchirnlft§ - Coenlcoaíhe: lll*.938,07í -É/ilfl 3Tl,85.

o€scn cÂo aâs ArIy,oAaEs pEs€qrc[urpÂs.'

Peúração @Ín Sonda Rd§va ÍÉâêqutÍrtes diâmdrcs quanlidadee ras

Diâmetro 26'. de 000,00 a 001,0G metros - Solo

Diâmetro 26' dé OO3,m s flX,00 rfletrcs - Basdio (F.Sena Gçral @Diâmetro 26r de 001,00 a 003,00 metros - Manto de atteraçáp.

?"&

)'
Diâmetro 17 il2' de W,@ a 868,00 meEos - B*aHo (F.Sara
Diâm€tro 17 .1lZ-& ffi,W a SD,AO meúrcs - fuenito (F.BotucsttlPirambóía)

0

q0ü0033

/
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CffiAIII*AfiFGR/SE&'SE.DG SA{EATENTO
Srrp.rínhdrlc. ac Acocn$ lírú{çe e y,eio Ambienb

sllgc,,A

trtg
CC|FiSA{\'

utúraçáo dê&ri6 da pêÍftmçáo â w 0e bêrüxta para o8 DâsaÊo§ da FbÍÍna#o
Sena Geral, e fluido à base <b CllG DMP 2000 pÊra G Arêrúbs do Aqüifero Guarani

Completaçáo tqtal cam oo&nf, do rweciÍieolo o fdfos confoÍme abaixo:

Tubo aço caibono esp. 9,52ÍÍÍn, Diàrnsto n" - & + @,3o a m4,0o mêtros.
Tubo aço qrbono ASTI/FA12o, €6p. 9,52mm, diârnetro í4' drosca AWWA - de
+000,6Oa 581;00 meúe. (çâmara dc borÉeatnerh).
Tubp aço carbono ASTM.A{06. eap. 8,í8mm, .diâmetÍo 08" c./rosca A\MVA - de
581,00,a 78{93 ÍrEtÍ6, 7S8,68a 871..í3 m€{ros ê 923,S a 924,20 metros.
Filtro e6rirafado gatvanizarlo, hiper-ieforçarb, abeÍturê O,75mm, diâmetro 08.5/8",
c/rosca AVVlfA, ê 7&4,80 a 798,68 mrüc e 871,'13 a€23,20 mEüos.

Ornêntaçáo de 26" para 20' demo,m a.üX,@ rneúos (0;60 mJ e de 17.112' parc
14" de (x)O,00.e'065,00 Ín4Íos(3,5íf), coÍn pasE 14,@lbÉ/9a1.

Preênchimêgto do sspe@ anêhÍ dÉ 17 .11/t gEf' 11" ê 065,G) a 581,00 metros e de
17.1f2" pare,.Og de 581,6 a 925,00 m€tr6 coEr 75,00'm' de pre-fittro tipo peÍola,
granulonrcbia'la2mmz.

Desenvolvhtento do poço.com a{ coínprilniJo (02 Gompressores 950 DPH) por 37:00
horas.

lnstâlaÉo dc sistêrna de bofÉesnerÉ cornposkt poÍ:
Motgbomba Phuger fd.P104-7//lSHFr&V, Ou*h de -conrando partida SOFT-
START, tranrformdor elandÍ dê boBão & 44§Y pla 760V, 322,00 me,tros de tubo
SCt{40 06" ússca }.lPÍÍef. drda cônica, 3E}O,0GntclÍoB dê cabo 3x300 mrn'.

Redização de 24:@ horac & E to de proAÉo coín vazâo máxima da bomba (Q:

2í)rms/h - ttD: ã1,§Oretr6).e 04:00 hoÍa§ (btcstê de t/tszfo escalonado em 04
etanas, com.sBrgia fonrecila por grrpo gêredôr irê 1.000 kwâ.

pEscFrc/io qp REsP@r§iE[ rÉcl#qo;

Resporsárael T#rico: Qt& cnteao Hsthlon JEnior - CeOtogo - GREA í8.'14$
DíPR.

ÀT'WI'ADES EEENVAí/EüÍE DESilTOLYIDÁS:

Atividade & exm.@ do obido do contrdo oonfunp o pÍ-Íi€to tecnico

PER OOO DEHf,rlCrp AíO IO§SER}TOSj

lnicio:2U(XS5
-Érmino: 18p905.
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c{f,FtsiÂN

COTPA}I}TA RP€RÁIIDETI§E DE SANEATENTO
Sttprit@tcit le RpE/4,8os Hidtktu e Heio Àmbiente

strctnA

Atestams q.e to@ os sêÍlriços expeiÁados e ÍndeÍi,ais adicados necessários à
adeqrrsÇa €xecção da obí" íonrn 4rol!* pola fiEcallzaçáo dâ coRSAN, bem como
todos as praxÉ asuunifoo pdà eGÉçút @tÊ{dâ hram cr.rmprijos de maneira
satisfatória.

Porto AlegraRS, 24 de Setem de 2.005.

I

ÊE SEn€lO tt,tr {r.Es!
àiír or e.pasro

F. FURIAOO
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HTDRoTNGÁ - poços.ÂRTEsralos_ LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIÂ PR 317, KM102 S/l{c - SAIDÂ P/ CAMPO OURÂO MARINGA , PÂBANÂ

FONE/FAX (44) 321&1800 - Cx. Postar 390 - CEP 87065-005 - CNPJ 2.641.876r'0001-41 - t.E.701.0960G23 - Reg.CREA-pR - 4726-F
Email:hidrginga@hidroinga.com,bÍ - Home page:wyvw.hidÍoinga.com.br

E

xronorxeÁ pocos lnresrlros lrol
Rodovia PR 317, KM 102, Maringá, Paraná- C.N.P,J.: 77.641.8761000141

Fone/Fax.: (/t4) 321&1800 - e rnail.: hidroinga@hidroinga.com.br.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNTCA

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOiTADA DE PREÇOS No 00í /20í3.

Objeto: Instalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 4.

Confonne o disposto no Edital en1 epíg
do ÇONF

rafe e de ocoma
Resoluçáo no 218 de 29l06n3 e no 317 de 31/10/86, EA_ Con

técÀ
sel Federal de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o rqspon t@ Obra do
Lote, caso venhamos a vêncer a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que o proÍissional acima relacionado pertence ao n quadro
técnico de profissionais perÍnanentes, com relacionaÍÍEnto junto à empresa, dentro
trabalhistas vigentes.

leis

Maringá, 03 de Junho de 2.013,

CARIMEO

Ín.aqt 876/0001-4i1
HIDROIN POÇOSAR SIANOS LTDA

HIDROINGÁ Poços AÍlesranos Ltda

MARCOS OTÁVIO RAMARI
REPRESET'ITANTE LEGAL
R.G.: 4.537.0046 SSP/PR

CREA-PR.: PR 3í.895/DRODOVIA PR 317 KM 102
cEP 8706s{)Os

(0
I uanrrcA PARANA It_ W (ds

GREA no r-_._ Dctàdo \-l-AriÀature.n€tàr" \ I\Lote no l{ome ErpccialiLde

Geólogo PR-18445rD 25t03lQUATRO Otto C. HaÍüeben JÍ.
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HIDROTNGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA
Rodovia PR 3í7, KM 102, Maringá, Paraná-C.N,P.J.:77.M1.8761000141

Fone/Fax.: (44) 321&1800 - e mail.: hidroinga@hidroiry9a.com.br.

DECLARAçÂO

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOI,IADA DE PREÇOS No 00t /20í3.

Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 4.

Prezados Senhores

o signatário da presente, o senhor MARCOS OTÁV|O RAMARI, representante
legalnrente consütuÍdo da proponente HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA, declara,
sob as penas da Lei, que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou
concordata ou inpedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas
desabonadoras no cadasto de quaisquer órgãos da Adminisúaçáo Pública Estadual direta
ou indireta..

Atenciosamente,

Maringá,03 de Junho de2.013

CAR[I8O

t

Ín.o+t B7o/ooo1-4i1

HIDROINGÁ Poços AÍtesianos Ltda

RODovrA pR 317 KM 102

, cEP 87065-005

MARINGÁ PARANÁ

HIDROIN POÇOS A ESIANOS LTDA

R.: PR 31.895/D

iIíARCOS OTÁVlo RAMARI
REPRESENtrANTE LEGAL
R.G.: 4.537.004S SSP/PR

0üc039 &
HtDFolt{cÁ . poços ÂRTEsta os LTDÀ.

ENDEREÇO: RODOVTA pR 3í7, KM102 S,/Nc - SAaD^ p/CAMpO MOURÃO , MARTNGÁ - PARÂNÁ
FONE/FAX (44) 32í &í 0m - Cr. Postal 39O - CEP 87065-ü)5 - Ci{PJ 17.641.876r'0OO1-41 - 1.E.701.0960G23 - Reg.CPEÂ-PR - 472&F

Email:hidroinga@hidroinga.com.bÍ - Home page:wlvw.hidroinga.com.br

@
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a

poÇos er.fesiieno



MN§TÉIIO DO DESH{VOTVIMB.ITO, NDÚsIilATCOMÉROO HIERIOR
DEPARTAÀ{ENTO I'IACIONAI. DE REGISITO DO

,uNrAcoMRclÂLuopmrÁ

,th
cERTtDÂo stMPLtFtcADÂ pásina: oo1/ oo1

Certificamos quê as informações abaixo constam dos documento3 ârquivadc nesta Junta Comercial 9 sãoilgentes
na data da sua expsdlçáo.
Nomê EmpÍesarial
ITIDROINGA FOCOS ARTESIANOS LIDA
Natureza Jurídlca: SOCtÉOlOe eUpneSÁRA Lt |TADA

NúmeÍo de ldeÍíificação do Registro de
Empr€sas - NIRE (Seds)

11 2 0002755-1

Data dê Arquivamento do
Ato Constitutivo

0í106rí 978

CNPJ

n.641.876t000141

Data dê .lnício
de Atividade

0í106íí 978

Endêrêço
RODOVTÂ

Objeto Social
I COMERCIO DE TUBOS, BOÍI|BAS HIDRÂUUCAS E SUBMERSAS, COIIPRESSORES DE AR, T OTORES ELEIRICOS E
ESTAC|OT{ARrO;PERFURACOES DE POCOS ÍUBULARES: A,RTESTÂ OsE SETa|.ARTESIANOS; REPRESENTACOES
collERCIAIS; SERVICOS DE UÂNUTENCAO E ASSISTENCIÂ TECllleA; COI{STRUCAO CIVIL; SÂNEAIEiTTO;
PARI'ICIPACAO DO CAPITAL DE OUTRÂS SOCIEDADES NACÍOI{Â§I OU ESTRANGEIRÂS, NÂ CONDICÁO DE SOCIÀ
ACIONTSTA OU OUOTTSTÁ" Eit CARÂTER PERiTANENTE OU TEiIPORARTO, COIúO CONTROLADORÂ OU r/rp,lORrTARtÂ

Complêto (Logradouro, No e Complêm€nto, BaiÍro, Cidade, UF, CEP)
PR 3í7 K 102, AR|NGA, PR. 87.06S05

i Capital: Rl 990.000,00
(NOVECENTOS E NOVENTA ÍÚIL REÂIS)

CapilallntêgElizado:R§ 990.000,00
(NOVECENTOS E NOVENTA iflL REÂjS)

Ulcroem pr€§a ou
Emplrsa dê Psquano Portg

(Lel n' í2312006)

Não

Prazo de DuÍaÉo

ktd€têrminado
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SóciqíPaÍticipâçáo no CapitauEstÉciê de Sócio/Administrador,/Tórmino do [andato
[om€JCPF ou Ci{PJ Partcioâcáo Jro câpltal ÍRS} Eapécie de Sócio

wLsoN GtRoÍTo 396.0O0,@SOCIO
í0í.0í4979.2)

JOSEGTROTTO 297.000,ú SOCIO
í69.a65.1m{t

JOAOCORBELOTETO ígroo,0o soclo
4í2.808,499-9í

zÉua NEvEs DE PÁDUA r8,l'goo,oo Soclo
028.9593,19{8

RocÉRro JEsus NEvEs DE PÁDUA 46.200,00 socto
595J12.269-20

RoDRtGo vaLÉRIo [EvEs DE PÁDUA /$2m,0o socto
0í8.75nJ39.32
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Último Arguivamênto

oa'ãi 27t0712012 Número: 20125375220

Ato: AÍA DE REUNIÀO/ASSEÍIIBLEIA DE SOCIOS

, Evento (s):
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REGISTRO ATryO
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H]DROINGÁ POCOS ARTESIANOS LTDA
Rodovia PR 317, KM í02, Maringá, Paraná - C.N,P.J.:77.il1.876/000141

Fone/Fax,: (44) 321&1800 - e mail.: hidroinga@hidroinga.com.bÍ.

DECLARAçÃO DE SUJEçÃO AO EOÍTAL E INEXETÊNC|A DE FATOS
SUPERVENIENTES ITPEDITIVOS DA HAB]LITAçÃO

A
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 00í /2013.

Objeto: lnstalação do conjunto motobomba do poço tubular profundo - LOTE 
'0.

O signatário da presente, em no,ne da proponente, HIDROINGÁ POÇOS
ARTESIANOS LTDA, declara, expressaÍrente, que se sujeita às condiçoes estabelecidas no
Edital de Tornada 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 qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições
estabelecidas e deÍÍpnsúem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a ineristôncia de fatos
supervenientes, impeditivos da qualificaÉo ou gue comprometam a idoneidade da
proponente nos terÍnos do Artigo 32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e
que está ciente da obrigatoriedade de dedarar oconências posteriores.

Maringá, 03 de Junho de 2.013.

CARIMBO

Ín.aqt 876/000l-4il
HIDROI POçOS AR OS LTDA

MARCOS VIO RAMARI
REPRESE TE LEGAL

HIDROtNGÁ poços Aíesianos Llda R.G.: 4.53 OO4€ SSP/PR

ROOOVIA PR 317 KM 102
cEP 87065_OOs

CREA-PR.: PR 31.895/h,(

aL MARINGA PA RÂ NÁ &
*

)
0ri0041 ?.*6

HtDRotxcÁ - poços aFTEslaNos LTDÂ.
ENOEREçO: RODOVTÂ PB 317, KM',r02 S,/N" - SÂíDÂ P/CAMPO MOURÃO - MARTNGA - PARANA

FONúFAX (rl4) 3218-1800 - Cx. Posrat 390 - CEP 87065{05 - CNPJ 2.641.876/íDO1-4t - t.E.701.096«}23 . Reg.CREA-PB - 4725-F
Email:hidroinga@hidroinga.com.br - Home page:www.hidroinga.com.br
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ENVELOpE "t". DocUMENTOS DE HABtLtTAÇÃO

PREF. MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.:TOMADA DE PREçOS N.001/20í3

LOTE 4 i 1,1

a
HTDRO|NGÁ POÇOS ARTESTANOS LTDA

R000vtA PR 317, KM 102, ZONA 47
MARINGÁ. PARANÁ

Hidnoingá
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GONSTRUTORA PROTEN DI DO
EIRELI

DocuuENTAçÃo pane
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^ESTADO DO PARANÁ

^PREFEITURA 
MUNICIPAL SAO JERONIMO DA SERRA

rs3
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. íí

Data da lnscrição: 1310512013 Data da Renovação Válido Até: 1211112013

DADOS GERAIS

Razão Social
C ód igo:

Endereço:
Bairro:
Cidade:
c.E.P.:
CNPJ:
Responsável

CONSTRUTORA PROTENOIDO
154411 Ativ.Econ.:

RUA I\,IINAS GERAIS, 190 A

ANDIRÁ
86380-000
15.529.797i0001-96

Tipo de Empresa

e-mail:
Estado: PR

Telefone: (43) 3538-5999
lnscr. Éstadual:

País:
Fax: 9987-0101
lnscr. Municipal
ldentificação:

Outras lnformações

RAMO DE ATIVIOADE

Códrgo do Ramo

Oescrição do Documento
Certidão Conjunla Negativa de Débítos Relatavos aos TÍibulos
Federais e à Dívida Ativa da Uniáo

Certidão Negaliva de Déb(os Relativos as Contribuiçôes
Previdenciárias e às de Terceiros - INSS

Cedrdão Negativa de Débitos de Tributos Esiâduâis

Certiírcado de Regulâridade do FGTS - CRF

Descrição do Ramo de Ahvidade

DOCUMENTACAO

I

+

I

2

Nr. do documento
O8C,43AD,6CFB DD3O

Dala Emissáo

20t02t2013

25t0212013

13tOst2Afi
11n5t2013

Data Validade

19/08i2013

ztnatzotz

't0t09t2013

oeÁéiiitz

00382013.14022797

0399976-27

or:osr r zossr :gaso:szi

ls.52g.7gz/(}(l()í.
COIJ§TRUTOR

PROTEilTIÜO .EIRE
Rua Mrnas Gerais, tgO A - C

; CEP8638S000 .Ândirá . pR 3

CRÉFErrl.rRAY
\ovA SÂNTA

CONTIRI

lINICIPAL

I

t
ssIXA

Este Ceítificado obedece o estipulado na Lei E.666 de 21l06/1993 e atualizações e normas da PREFEIÍlJ
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CONSTR[]TORÀ PROTENDIDO - f tI:ELI
INSTRI lIE\TO DE COISTTTI Iq'...(,

LLrIZ CARLOS GONÇALYES GIL. brasileiro. empresário. nascido em
0llO7l1953. natural de Andirá-PR, ponador da Cédula de ldentidade Cir il RG. n'
886.197-4. expedida pela Secretaria de Segurança hiblica do Estado do Paraná. em
07/0111984. e do CPF'IVIF sob. no :0i llJ.:ig--l-1. residente e dorniciliado ern

Andirá-PR. a Rua Said Abib.:-i0, B6is.o \ora.\ndira. ('LP 86.jE0-000. constitue
uma EIRELI (Empresa lndilidual de Responsabilidade Limita.la). rnediante as

seguintes cláusulas:
Cláusuh l': A empresa girará sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA
PROTENDIDO - EIRELI e terá sede e dornicílio na rua \Íinas Gerais. 190-4.
centro- na cidade de Andirá. Estado do Paraná. CEP 86.-1U0.000

Cláusula 2': O capital social será de RS- ll0.ut)0.00 1f'ento L' \ inte mrl reeis.y

diridido em ll0.0O0 (cento e vinte rnill quotas de ralor nominal RS I.00 (Um
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empre-sário:
LUIZ CARLOS GONÇALYES GIL: 120.000 (cento e vinte mil) quotas, no
valor de RS 120.000.00 (cento e r inte mil reais ).

Cláusula 3' : O objeto sr,.-ial da EIRI LI será: Sen ic;os de engenharia: Sen'iços
de extraçào de areia. argila e brita: Ct-rrncrrcio r are jista de areia. brita e argila;
Construção e Reforma de editlcios; Instalações e manurençôes elétrica. hidniulica,
sanitária e gás; Obras de acabamentos da construçào; Construções de instaiações

esportivas; Construção, recuperaÇão e conser!'ação de r ias urbanas. ntas. praças e

calçadas; Construção e recuperaçào de rodovias; Sen iços de pintura. paisagismo;

Seniçrrs de transporte e coleta de lixo, reciclagem de lixo: Seniços de obras de

terraplanagem: Terceirização de mào de obra: lncorporaçào de irni» cis próprios;
Compra e r enda de imór eis de terceiros, r cnda de terrenos. lotes de terceiros,
intermediação nâ cornpra e venda e aluguel de imcir eis: Gestào. construçào e

manutençào de redes de abastecimenlo de água e coleta de esgoto: Seniços de

captaçào, tratamento e distribtriçào de água; Aluguel de máquinas e equipamentos
para construçào; Aluguel de caminhõcs: Comércio r arejista de artelatos de

cimento, gesso e amiantol Fabricaçào de aneÍàtos de cimento pa r§9 na
do;

r
constniçâo; construção de rodovias e tàrror ias: Fabricaçàod
Fabricação de estacas, postes, dormentes, \'igas. adu

de cimentol Fabricaçào de estruturas mctálicas À
Cliusula {" : A Eireli iniciará suas ati\ idedes a pall a

o

r Jun

Comercial do Paraná. e seu prazo de duraçào é indet a o

ClÁusula 5': A responsabilidade do titular é restr a quotas,
respondendo ainda pela integralizaçâo do capital socia
Cláusula ó': Â administraçào da Eireli caberá ao Titular LI-:lZ CARLOS
GONÇÀLVES GIL com os poderes e atnbuiÇões de Administrador. autorizado o

uso do nome empremrial individualmente. r'edado. no entanto. em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em Íàror próprio oú de

rerceiros bem como *** Fl5:52ü.?l7lüô0l:§
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CEPê538G000 -Andrá - PRL

JUXTA COI€RCIÂL OO PARÂI'A
ÀGE'tCtA REGIOI'AT I}E COR'EUO PRGOPIO
CERIIÉ|COO REOSTRO E[! - .
SOB NUÍÚERO , :'
É'.ri.rã, 'zrozadgo oE o7,o5,2012,. D,rt .at,

J

P,l - Í-r /! '. .

;U!*i"
)\i\

.,t'{.11
-r\'t

:: I
,i l'

*

ú

SEBASTIAO I,/IOTÍA

SECREIAFIO CEFA.

f.& R 1-

0

ú



Ptígina e 1de1

l5E
MINISTÉRIO DA FAZENDA
ProcuradoriaceÍal da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERNDÃO CONJUNTA NEGATIVÂ
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PROTENDIDO - EIRELI
CNPJ: í5.529.7971000í-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passavo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constjam pendêncies em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretarie da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazende Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refure-se
exclusivamente à situaÉo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuiçóes previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidáo específica.

A aceitaçáo destra certidão está condicionada à verifcaÉo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http:/ rv\^rw.receita.Íazenda.gov,bP ou <httpi//www.pgfir.fuzenda.gov.br,.

Cêrtidáo êmiüda com base na PoÍtaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02rc52007
Emitida às 18.15:42 do dia 2010212013 <hora e datia de Brasília>.
Válida até 19/08/2013.
Código de controle da cêrtidão: 908c.r(lAD.6cFB.DD30

Certidão emitlda gratuitarnente.

AtenÉo: qualquer rasura ou eÍnenda invalidará este documento

ts.Szg.zgz(}Í)()í.g6t
CO}iSTRUTORA

PRO'íEltlTIt)O .EIRE
Rua Mlnas Gcras, l$ A . Cenlro
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Estado do paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Reecita do Estado
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c,orIfFlro OO t3-,ÂDO

Gertidão Negativa
de Débibs Tribúários e de Díüda Atirra Estadr.ral

Itlc í(1476089{ro

Cettiift bmecita pra o CtrlP..UMF: 15.5119.79710110í€6

l,lorne: GOiISTRUTORA PROTEI{IDO - EIRE-I

Ressahodo o drdto de Fazenda PúHba Esta&al inscrewr e cobra déhlc dnde ntu E{istrádc ou
que \cnhan a ser 4wados, ceÍtifcanc q.c, rcrificando c Í€{istos da SecÍetaia de Estado da
Fazenda, ctrrstatãnos não exisür pendências ern rsne do requeíente, nesta dda.

Ob§: Esta Ceftidfu engloba todc c estabdecimentc da ernpresa e Íeftíg6€ a (Etitc de natuÍeza
trihjtáÍia e nâo tributáÍia, b€ín cqno ao descrÍnpÍimento de oüÍ(I4õês tsitrrtáb acessódas-

Finalidade: Liciteção

A aúenticidade desta CeÍtidão dew{ri ser cuúrmada úa hteíÍEt
wwu.Íazênde.pr.ooY.bi

Esle CêÍlidão Em validede aÉ ã102013. FoÍnccimênb Gr.t|ib

t s.52g.zg7/o(}(lí.
COI{STRUTO

PROTEi{TII)O"EIR
Rua llinas Grais. 19G A-C

g CEP 86 38Hr00 - tudrrá - PR 
_1

@&

^ 
tGJÍErã,iÍ5.ÍÉtr,.gor.tÍblrosi-d_rEgâlÉ.8sptUsêÍ=!óPF=t{CNP.Fí5.5Zl.IflUIÍ-St Cd.ÍÍE=têNuYtírEgcFgaaf&Cfiídi(GL

Estado do Paraná
Sê.rêtarie dê EsaEdo dâ FszeÍrda

CooídenaÉo de Rêceit do Estâdo

c.rídio 1? loazaBaô

Emiüda Eleüooicam ente üa klternêt
3r rüt itcr t - ottí {a

Dados Eentnitidos de Íorme sgura
Tedr.rogia CELEPAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ-PR
SECRETAR|A MUNtCtpAl_ DE ARRECÂDAÇÃO

RUA MALRO CARDOSO DE OLIVERÂ, 1 90 - 863AXDO . JARÍ»M VESPER - ANDIR,Á - PR

GertidAo Positiva com Eleito Negatiya dê Débitos

=f

lÉn9õ-ôC-d.aaot
Deta de Emissao: 3í[512013
Dat dG Yencitnênto: 30rOGi/20í 3

l{.' da CêÍtidão: 568320í3
c{Íligo .le AutEnticaçào: 7:}9l6:tolm73í

É.ü.fb.lgRa$-üt
CIPJICPF Requerrnte:
Rêqu€íeíb:
Findilede dâ Cêítidão:

í5.529.797/(nOr-96
Construtora PÍotendido Eirdi
LicitâÉo

InÍoí lEúüdoCaúürlfr: EnUtffi
CPF / CIIPJ: 15.529.797/m01-96

llomê: CONSTRUTORA PROTENDIDO - EIRELI
Endcrtço: RUA MINAS GERAIS, 190 A - CENTRO ANDIRÁ/PR CEP: 86.38Goü)

0

L

Certifico que náo há deõitm VENCIDOS até a presente Data e, até o pÍesente rnoÍnento está quites com os tsihJtos
munic{rais. Ficam todavia ressaltados c direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a

seÍ pcterioÍÍnêntê apurados.

tís.szg.7g7r(l(}{}í.961

CO}ISTRUT

PROTENTII}O
Rua Mrnes Gemis, 19(r A- C

CEP 86 38O000 - Andrra -

Sê)(ta-leira, 3l de Mab de m13.

@
a

P*s'€,+-
Aten@: Esta Cêrtidáb fti emitida üa lnteínet,

acesse www.andira.pr.gov.br, Tributos Web'
AUTENTICIDADE úilize o cÓd§o inÍormadoe para verificar sua

clique na opçáo (CERTIDÓES) e posterioÍ selecionando a Opféo

(AUTENTICÀR DOCUMENÍOS) #

:'l

\lI
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5iI]STERIO DA FAZENDA
S€cEt Íi. d. Receitr Herd do Brait

CERTTDÂO NEGÂTNíA
DE DÉBTTOS RELAIVOS ÀS CONTR|BUIÇÔES

PREVIDENCÉRIAS E ÀS DE TERCEIRÔS

N" 0ü)382013-14022797
NoTne: CONSTRUTORA PROTENDIDO - EIRELI
CNPJ: 1 5.529.797/U)01 -96

Resselvedo o direito de a Fazenda Necional cobrar e inscrever
quaisquer díviías de responsabilidade do suiêito passivo acirna
identificado que vieÍêm a sêÍ apuredes, é oertificado que nâo
constam pendências em seu nome relativas a confibuições
adrÍúnisEadas pela SecÍetana da Receita Federal do Brasil (RFB) e
a inscÍi@s em Dlvide Âtive da União (DAU).

Esta certidáo, emiüda em norne da Ínatriz e válila para bdas as
suÉls filiais, leErêse exdusryaínente às contsibukÉes
pÍevidenciárias e às conÍibuçÕes (hrires, por lei, a terceiÍos,
indusive às inscÍitas êm DÂU, náo abrengendo os dernais tributos
adminÉtrados peh RFB e as deÍnab inscriçóes em DAU,
adminishadas pela ProcJradori+Gêral da Fazendâ l{acional
(PGFN), otieto de CeÍtidilo Conjunta PGFN/RFB.

Esta ceÍtidáo é valira pere as finalidedes prevbtas no art. 47 da Let
n" 8,212 de 24 de julho de 1991, exoeto paÍa:

- avêÍbaçáo de obre de cDnstuçào cMl no Registso de lÍÉveis;
- reduÉo de câpital sodal, transbÍéncia de confob de cotas de
sGaeÍrade lamitade e cisáo parcial or Fensbnnaçáo de entidade ou
de sociedade sociedade empresárie §mples;
- baixa de firÍnâ indúilual ou de eÍÍpresário, conbnne definiro peb
aÍt.931 da Lei n'í0.4(8, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
eÍinçâo de entidede ou socie{rade eíÍpÍesária ou simples.

A aceiEçáo desh ceÍtidlio está condicíoflada à finalidade para a
qual bi emitda e à yerificaÉo de sua eutênticidade na lnEÍn€{, no
ender@ <htF:/ rxffv. Íeceib-fazenda.gov. br,.

CeÍtidão emitida com base na Portaria Conjunta FGFN/RFB no 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 2í020í 3
Válida ate 241082013.

Certidão emitide grauitarnênE

Atençâo:quaquer resure ou erEnda invahdaÉ esE dclÍÍlêÍlto
tís.52g.zg7l

COHSTRU

PROTENTII}O.EI

M Rua Àiinas Ccrai s, 19S4. Cerüo
g CEP8638${00 .tudirá . pR
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hftp://ww*O I 0.dataprev. gov.br/cws/contexto/cnd,/cnd.htnrl
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C(JHSTRUTORA

PROTENTII)O .EIRELI
Rua l''linas Gcras. 19ü A - Crüo

; CEP86380{00 -Andirá - PR 
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C/l.'xÀ
r.tX.: :ij.,Na:t,.! :lÀ FEDERiT

CeÉiÍicedo de Reguleridede do FGTS - CRtr.

InscÍição: 15529797/ )01-96
Razão Socia!: CONSTRUTORA PROTEÍ{DIDO EIREU

ÍTOtnê FENtASiA:CO STRUTORA PROTENDIDO

Ende6co: RUA MINÀS GERAIS 190 A / CEI{TRO / ANDIRA / PR / 863a0-'mo

A Caixa Econômlc: 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
peÍttnte o Fundo de Garantia do Tempo de Servip - FGTS.

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

V.lid.dê: LtlOSlzOL3 d O9lO6l2OL3

CêÉiftc.ção tlúrnero: 2013051120581398503575

Informação obtida em 3LlO5l2Ol3, às 08:19:39.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 3l/051201

4
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CERTIDÃO NBGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀTJEISTÀS

Nome: CONSTRLITOR-A PROTENDIDO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
GNPLT: 15 .529.797 / 000I-96
Certidão n" : 3064405O/2013
Expedição: 3l/05/2013, às 08:43 :36
Validade: 26/),L/20L3 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que coNsTRuToRÀ PRoTE!ÍDIDO - EIRBLI (IríÀTRI Z E FIIJIÀrS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o n" 15.529.797/OO0L-96, NÃO CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-!. da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na ResoLuÇão Àdmini- strat i.va n" L470/201,1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do frabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atêsta a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos , agências ou filiais.
A aceit.ação desta certj-dão condiciona-se à verificação de sua
aut.ent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORT{ÀçÃO rríPORTÀNrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídícas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentsença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministéri.o Público do
Trabafho ou Comissão de Concí1iaÇão Prévia.

tís.529.797/o

CONSTRUTO

PROTENTIDO.EIR
Rua ttnas bas, 'l lI A . Ccntro

C8P86.3800m .Aífr " PR
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CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PÀRÂNÁ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

L 164

rfAL

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA IVAI NO 515 - ESQUINA COM RUA

LONDRINA - JARDIM HORIZONTE
ANDrRÁ/PR - 86.380-OO

TITULAR
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA

JURAMENTADO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que
revendo os livros e arquivos de distribuição CíVEL (Cível, Precatória, Precatória
Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública
Juizado Especial), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCA e/ou CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

= CONSTRUTORA PROTENDIDO EIRELI - CNPJ 15.529.79710001-96, no
período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a
antecedem.

ANDIRL/PR, 1o de Maio de 2013

ERNANI ALVES D OLIVEIRA

{ovÂ
uNlcM

Fa
c0ls

t
§l

- ,. DÉ DIRE'TO NA COMARCA DE AT.,iDINÉ.

.,*ÊTÔRIIJ iJO DiSTF!EUiDOR EANEXOS

C,.ti l 1 0. t27 :t-l?iií_Í| 1 40
Érnanr

T,t,
cPr

Ru6 lve! - A+ro1É :

o rsrRr su r
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tís.s2g.7g7/oo

CONSTRUTO

PROTENTIOO .EIRE

Rua Minas Ccras, 1$A'
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SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTOS "ZANONI"
MARIA B. MANFIO ZANONI

Íabê[á d€ Protesto

RUA MINAS GERAIS. 222 . CENIRO. CEP: 86380.000 . ANDIRÁ.PR
Fone/Far: (43) 3538-4133 Página: 1 de 1

CERTIFICO que, revendo nesta SERVENTIA DE NOTAS E
PROTESTOS "ZANONI" os livros de protesto em meu poder, verifiquei NADA CONSTAR
contra CONSTRUTORA PROTENDIDO EIRELI, inscrito no CNPJ sob no

15.529.791t0001-96 com endereço Rua Minas Gerais 190 A em ANDIRÁ-PR.

O REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ. Dada e p a nesta
cidade aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 15:33. Eu,
Escrevente que a fiz digitar e conferi, assino em público e raso.

(A presente Certidão refere-se ao número de identifrc oeao
nome de pessoa ou de empresa, como nela aparecem grafados, não abrangendo nomes
diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia no pedido
respectivo).

ANDIRÁ, 13 de maio de 2013.

MtrNICIPAL
SAI!"I,A

ogne
BI

Marques
nte L,i ,

lt:1.,,..I .'\',r§

IRT

Validade da certidão: 06/2013 (30 dias)
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CONSELHO REGTONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(S) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no lO25/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496177, a ARÍ
deFine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenha ria e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a íeriFicação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) proFissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.794166,
Resoluções do Consglho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CON FEA.

CeÊifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra (s), abrangentes êos dados desta Cêrtidão, e que atenderá a

exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93. 
t

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

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

Selos de autenticidade:A 0O0.149, A OOO.1 o, A OOO,151, A OOO.152, A ooo.153

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional : SP-84100/D
Acervo Técnico No. : 5019/2013

RNP No:2604236494
Protocolo No. : 2013lOO186659
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CONSELHO REGIONÂL DE ENGENHARIA E AGRONOI.IIA
oo plulrÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissronal:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:5019/2013 Protocolo No.:2O13IOO186659
Selos de autenticidade:A OOO.149, A OOO,150, A OOO,151, A OOO,152, A OOO.153

ART No.. ....:1403508-0 0........ Registrada:74/07/1996
ART Coriespons... .: .. ART vinculada: . . . . . . .

Enprêsa txecutorà... :.
Contratante(s)...... :ESCOLA BÀLAC MAGICO ENSINO PRE ESCOLAR...
TiPO dE Obj.A/SET\IIÇO:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALOUER AREA..... .

ServiÇo Contratado.l : PROJETC ÀRQUITETÔNICO.

Dimensão.....
Área Àmpl- j-ada
Local da Obra
Municipio/Estado...
Data de inicio.....
Docto de Conclusão.
Descr. Compl-. Sei\,.
Obselvação.

PROJETO ESTRUTURAL.
PROJETo HrDRÁULrco.
PROJETO ELETRICO.
pRoJETo DE PREVENÇÀO coNTRÀ rNCÊNDros. . . . . .

PRoJETo TUBUI,AÇÕES TELEEÔNICAS.
EÀELUÇAU.
392,'74 M2 .. Área Existente:........

. . . Área de Reforma: O, OO M2

R DOSOLINÀ C BONACIM, O NOVÂ ANDIRÂ Q, 07.
ANDTRA,/PP.
70/07/1996- Data de Conclu sáa | 25 / A2 / 1,991 .....
DECLARÀÇÀO PPoFrssroNAL.

ti5.szg.Ig7l(l()(}í.961
4
Luiz

CÍ]IJSTRUTORA

PROii rr'ij;U"El
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CONSÉLHO RÊGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOÍTIIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico N9.:5O19/2O13 Protocolo No.:2013lOO186659
Selos de autenticidade:A 0O0.149, A OOO.150, A OOO.151, A OOO.152, A OOO,153

ÀRT Correspons. . .

Empresa Exe cu tora
Contratante(s)...

Atlvidade Técn1ca. ..
Área de Compe t ênc r.a.
T.rpo Ce Cbra /Se rv1Ço
ServiÇo Contr:atado. .

Drmensão.
Área Àmpliada.......
Dados Conpl emen ta res
Local da obra. . . ....
MunicÍpio/Estado. . . .

Data de Inicio. . ....
Docl-o de Conclusão. .

lescr. Compl . Serv. .

Cbservaçâo.

:24173822214 0...... Registtada:72/09/2411............
:.....-. .... ART VincuLada:
:ÀUB] ESTEVAM 6 CIA LTDA.
:PREEEITUR.A MUNICIPAL DE ANDIRÀ DEMÀE (DEPARTAMENTO DE

AGUA E ESGORA MUNICIPAL - CNPJ,/CPF:
1 6 - 235 -1 6), / AAA1 -94. . . .

Tipo de contrato.. ..:PRESTAÇÀo DE SERVrÇOS
ExECUÇÃo DE ctsRA cu sERVrÇo rÉcNrco
TRÀTÀMENTO DE Esccros e nlsÍouos...
OBRAS DE SANEAMEN:O.

EXECUÇÃO.
3.650,0C METRO..... Área Exrstente:O,OO METRO ..
0,00 METRO Área de Reforma:O,Oc METRO
J,00 . . .

RUÀ MAURO CARDOSO OLIVEIRÀ, 190 CENTRO-..... . .

ANDIRA,/PF,.
3A/A1 /2C11. Data de Conclusãai30/71/2077
DECLARÀÇAo PPoF]sSlONAL.

trs.s2g.7g7/(l()(lí.
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CONSELHO REGIONÂL OE ENGENHÂRIA E AGROÍ{OMIA

DO PARÁNÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional:S P-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:5019/2013 Protocolo No.:2013lOO186659
Selos de autenticidade:A OOO.149, A OOO.15O, A OOO.151, A OOO.152, A OOO.153

ÀRT Corrêspons . . .

Empresa Executora
Contratante(s) .. .

:20113843706 0...... Regrsttadailz/09/2A11............
: . . .... ART Vinculada:
:AURI ESTEVAM E CTA LTDA.
:PREEEITURA MUNIC]PAL DE ANDIRA DEMÀE (DEPARTAI.{ENTO DE
AGUA E ESGOTO MUNICIPAL - CNPJ,/CPE:
1Á )1< '1..1 /ôôô1-O/

Tipo de Contra to PRESTAÇÀo DE SFPV rÇos. . . . . . . .

Atividade Técnrca...:ExECUÇÃo DE OBRA oU SERVIÇo TÉCNICo. ...... .

Área de Competência. :SISTEI4ÀS DE ABASTEClMENTO D'ÁGUA
Tj-po de Obra/Serviço: OBRÀS HIDRÁULICAS. . . - .

EXECUÇÃO.
Dimensào.
Área Amp1iada.......
Dados Compf ementaie s
Local da Obra.......
Municiplo/Estado. . . .

:4 .380, 00 METRO. . .

:0,00 METRO ......
:0,00..
: RUÀ l4ÀiJRO CARDOSO
:ANDIRÀ,/PR.. . . ....

Área Ex]-stente: O, OO METRO
Área de Reforma: O, CO METRO

DE OLIVEIRA, 190 CENTRO.

Data dê Início. . . . . .,3A/07 /2011 ......... Data de Conclusào:25/71/2017
Docto de Conclusão. . : DECLARÀÇÃO PROEISSIONÀL.
Lescr. C)npI . Serv..:.
/J5 F r vd\ du.

Luiz Ca

Ii.d
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COl\lSTRUTO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIÂ
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico Ne.:5019/2013 Protocolo No.:2O13IOO186659
Selos de autenticidade:A OOO.149, A OOO.15O, A OO0.151, A 000,152, A OOO.153

ART N'.. . . . .:24724819994 A.
AFT Correspons...... :.

. . . Registrada:.09/03/2A12

.., ART Vincufada:.......

Contratante(s)......:PREFETTURÀ MUNICiPÀL DE PRÀDO FERREIRA - CNPJ,/CPE:
. , 01 . 613 . 13 6,/ 0 0 0 1 - 3 0 .

Tipo de contrato. . . . : PRESTAÇÀO DE SERVIÇoS.
Atrvrdade Técnica...:EXECUÇÃO DE oBRÀ oU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência. :SEGURÀNÇA DO TRÀBÀlllO.
Tipo de Obra,/ServiÇo: OBRÀS DE SANEAMENTO.
Servi Ço Contratado. . : EXECT'ÇÃO.
Dimensão. ...:10,85 METRO........ Área Exlstente:0,00 METRO .....,.
Área Amp1iada.......:0,00 METRO........ Área de Reforma:0, OO METRO......

EmDrêsa Exêcut ora

Dados Compl-ementares : 0, 00

AURI ESTEVAI.,I 6 CIA LIDA.

Locaf da Obra.....
Municip].o/Estado. .

Data de Inicio. . ..
Docto de Conclus ão
Descr. Compl. Serv

ObservaÇão........

MUN] ClP IO, S 'ENTPO.

74/41/2072. Data de Conclusão:14/06/2072..-..
DECLARÂÇÃO PRoL 

.ss ]o\AL.
TRATA.SE DE UMÀ ÀRT DE EXECUÇAO DE OBRA DE REDE
COLOTORÀ DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PRÂDO FERREIRÀ COM

Y* i::i ::li: ?: 1l:ili:ll T::::: :li:i::::: :

Luiz Ca
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CONSTRUTO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOT,IIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissiona l:SP- 84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:5019/2O13 Protocolo No.:2O13lOO186659
Selos de autenticidade:A OOO.149, A OOO.150, A OOO.151, A O0O.152, A OOO.153

ART N.
ART Corre spons

. :2300469340018 0.... Registrada:),1 /lA/20A1-
... ÀRT Vanculada

Ernpresa Executora. ..
Contratante(s)......
Tipo de Contrato. . ..
Atividade Tecnica. .1
Área de Competência.

COMUNT DADE CRTSTA SALET4......
PRESTAÇÀO DE SERV rÇos . . . . . . . .

PROJETO E ExECUÇÀo DE oBRÀ ou
SERVIÇoS TÉC PROEISSIONAIS NA

SERVIÇO TECN 1CO.
MODALIDÀDE CIVIL

Tr.po de Obra/ServiÇo:EDIFICÀÇÕES DE C!'LTO QUÀLQUER ÁREÀ
SêrvrÇo Coot r.atado

Dimensão. ...:143,14 M2........., Área Existente:..,.
Área tunpIrada.......:. .. Área de Reforma:...
Dados CompLenentares :2, 00 PAV

PPoJETo ARou T T ÉTôN rco.
PROJETO ESTRUTURÀL.
PRo,J ETo H I DRÁUL LCo.
PPOJETO ELETP I CO.
pRoJETo DE pFEVEN;Ào coNTRA INCENDIoS
pRoJETo TUBULAÇôES rELEFôNrcAs. . . . . . .

EXECUÇÀ0.

Locaf da obra...
Muni cipi o / Es tedo
Data de Inicr-o. .

Docto de Concfusão. . : DECLÀRAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Com(pl. Serv. . : .

Obse L vaçéo. .:. ....

.:AVENIDA GOIAS, JD BARBOZA EERRAZ L. 45 E 4l Q. 03..

. : ANDTRÀ,/PP.
-:76/7A/2CA7. Data de ConclusàatA7/A3/2002-....

CM

Luiz
SPtís.s2g.79|l(looí.

C(]|{$TRUTO

PRÜ I,LIITII)O . EIRE
Rua Minas C*rais. 190 A. Cenro
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARÂNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissiona l:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:5019/2O13 Protocolo No.:2013lOO186659
Selos de autenticidade:A OOO.149, A OOO.15O, A OOO.151, A OOO,152, A OOO.153

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr-org.br), através do protocolo n.o 2013/00186659.

Emitida via Internet em 31/05/2013 13:49:43 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conForme ê Resolução No 317/86 e a Instrução de Sêrviço No
01012002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

ls.529.zgI/oo(}
CONSTRUTORA

PROTEIiTIDO .EIRE
RL,a l,linas Gerars, lSS A . Ceíto
C8P86.380000 -Andirá - PR
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIÂ

DO PARANÁ

ENGENHEIRO CIVIL

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
CARTEIRA PROFISSIONAL: SP-84í 00/D
PROTOCOLO: 1 86659/20 1 3

ACERVO TECNICO N.o: 005019/2013

í403508-0 0

RESUMO

20113822210 0

DE ARTS

201 13843706 0

ACERVADAS

20120879990 0 2300469340018 0

CAT emitida por:

lmpÍesso por:

1558-LUIZ MARCELO GAZZON I

1 558-LUIZ MARCELO GAZZONI

BANDEIRANTES, 31 DE MAIO DE 2013

Luiz Ca

?"0- Aa'-

,A

tís.szg.zgzl(t{}()í.g#

CONSTRUTOR

PRO IiJNTIDt) . EIR
Rua llnas Gcrais, 190 A . Carlro

t CEP 86 38M00 - Arrdirá . PR

RUA EURIPEDES RODRIGUES, 755 5A, SL.5O4 , AÂNDEIRÂNTES , PR - CEP 86360000

É-mail: band@crea-pr.org.br

home pâge - hltp://,r^M,',/ crea-pr.olg br
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ESCOLA NOVA GERAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Dêsolina Corsetti Bonacin - í5 Fone (431 3538-1727

Andirá - Paraná
Autorização para Funcionamento - Resolução 5.489/94 DOÉ 2911'111994

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela presente a ESCOLA NOVA GERAÇAO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL S/S LTDA ME,pessoa jurídica de direito privado,com sede em
Andirá,Estado do Paraná,na Rua Desolina Corsetti Bonacin,l5, inscrita no CNPJ sob. o
no 00.193.'í 45/000 í -56, neste ato representada por sua proprietária Miriam Cristina
Cavenaghi Sibilá,a EMPRESA CONSTRUTORA PROTENDIDO ,inscrita no CNPJ sob
o no 15.529.79710001-96,com sede na Rua Minas Gerais no í90 A,na cidade de
Andirá,Estado do Paraná,através de seu Eng" Civil LUIZ CARLOS GONÇALVES
GIL,inscrito no CREA/PR n" 84.100/D-SP,é responsável pela construçáo da ESCOLA
NOVA GERAÇÃO,no Baino Jardim Nova Andirá,nesta cidade de Andirá,Estado do
Paraná,com área de construçeo de 372,94 metros quadrados,sendo que a construção
encontra-se concluídá dentro dos padrões estabelecidos pelo Projeto,com plena
qualidade técnida,nada constando em nossos registros que a desabone tecnicamente.

Andirá,10 de julho de 2.012 Luiz Carl
ã.{r'. Ciül
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MIRIAM STI A CAVENAGHI SIBILA

SOCIA.PROPRIETÁRIA

ESCOLê. NOVA GERAÇí
Éducêção lníântil e Ê1sino i:-undamêntâl

C\P,l C'.,.I S:r. i.i5/100Í -56
Ru'á liesôlixá í-]lrser'.i iJcnacin, í 5

fone íá.i) 53,-1-i727 - CLP Ê6.380-000
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIÂ
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART(s) reFerente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conForme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

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

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsa bilidade
deste Or9ão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o reglstro 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 Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/2009 do
CON FEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra (s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 1o, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

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

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsa bilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissiona l: S P-84100/D
Acervo Técnico No. :4658/2013
Selos de autenticidade:A OOO.146, A OO

Q-» s\-' q
RNP No:2604236494
Protocolo No. : 2O13l00168678

L47, A OOO.L48

í5.529,797/000

CONSIRUTOR

í,9 0

Luiz Gir

& PROTENTII)O.EIR
iit:i i,l las Ctrais 19$ A.Cefil r0

000 SP

CEP Eô 38iF(ruu - Ardirá . PR

L

r:,1

I
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ÂGRONOÍ.IIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Proflssional:S P-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:4658/2013 Protocolo No.:2013100168678
Selos de autenticídade:A OOO.f46, A OOO,147, A OOO,148

ART Nô.. . . . . :20713823A24 4...... Registiada:72/49/2471 .

ÀRT Correspons... :. . . ART Vinculada:. . . ..
Emprêsâ Exêcutora .' . . : AURI ESTEVAM & CÍA LTDA.
Contratante(s)......:MONSÀNTO SÀNTO DO BRÀSIL LTDA - CNPJ/CPF:

64 . 858 .525 / 00 46- 4'7

PRESTAÇÀo DE SERVIÇOSTipo de Contrato, . . í
Atfvldade Técn]ca. . . ExECUÇÀo DE oBRA ou sERVrÇo rÉcNrco
Área de Competência.
Tipo de obra / servi Ço

OBRÀS DE DRENAGEM
GALERIAS,/BUEIROS .

PROJETC .

ExECUÇÃo.
Dimensâo. ...:331,00 METRO....... Área Existente:O,OO METRO ....
Área Ampliada.......:0,00 METRO ........ Área de Reforma:O,OO METRO ...

Ser\riço Contratado. .

Dêdos Complementares : 0, 00
Locaf da Obra.......:RUA JACAREZINHO, 1121 SAIDA P,/ BARRÀ DO JACARA.
Municlpio/Estado.... :ANDIRA/PR......
Data de Iniclo. . . . . . t30/0'7 /2071 ......... Data de Conclusáo : 15 / A9 / 2011
Docto de Conclusão. . : DECLARÀÇÀO PROFISSIONAL..
DescT. Compl. SeTv..:ADEQUAÇÀO DE GALERIA E CAPITAÇAo DE ÁGUA PLUVIÀL E

LrGAÇÃo Do srsrEMÀ AJUDÀNTE. . .
ObservaÇão. .

' í s.s2g.zg 7 tooot
CONSTRUTORA

PROTEIITIDO.EIR

.0

EL
Luiz Ca Gil

.sP
ilua fltnas Ccrars, I gü A _ Centro

;- CEP 86 38&000 - Anorrá . pR

@1k'
&

ãd. Civi

?"S' e't-"-
a

I
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CONSELHO REGTONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico No.:4658/2013 Protocolo No.:2O13IOO168678
Selos de autenticidade:A OOO.146, A OOO.147, A OOO.14a

ART N'. .

ÀRT Correspons . . .

Empresa Exe cutora
Contratante (s) . . .

Ti-po de Contrato. . . 1:
Atividade Técnica...:
Área de Competência. :

Tipo de obra/Serviço:
Serviço Contratado. . :

Dlmensão............ :

Área Ampliada. . . . . . . :

Dados Complementares:
Local da obra.......:

:'4unicípro/Estado. .

Daca de Inicro. . ..
Docco de Conclusão
Descr. Cornpf . Se rv

24114472423 0 FegisEradà:06/7A/2077.. -....
ART Vanculada:

AURI ESTEVAM & CIÀ LTDA.
PREFEITURÀ MU)']IC I PAL
1 6.235.'7 67/ 0A01-94. . . . . .

PRESTAÇÃO DE sERVrÇos. . .

DE ANDIRÁ _ CN PJICPF

EXECUÇAo DE oBRA ou sERVrÇo rÉcNrco
SEGURÀNÇA DO TRÀBÀLHO
GALERIAS/BUEIROS.....

572,00 )1ETRO....... Área Exisrente:0,00 METRO .......
0,00 METRO Área de Reforma:0,00 METRO...,..
0,00 ...
AV.MÀJOR BARBOSÀ FERRÀZ JUNIOR, S/N CENTRO L. S/N Q.
s,/N.....
AND ] RA,/ PR .

A6/lA/2011 . Data de Conclusão:26l04/2A72.... -

DECLARÀ;Ào .DRoFT ss ToNAL.
51m LINEARES DE TUBO 40mm 215m LINEARES DE TUBO 60mn
139m LINEARES DE TUBO Iom.n 16?m LINEÀRES DE TUBO
100Íun SERVIÇOS COMPIEMENTARES:. 9'12m2 DE GRÀMA
?56,5m LINEARES DE MEIO FIO E SARGETÀ 38m LINEÀRES
DE CANALETA 204,8m2 DE ?AVIMENTO. .-..---..r

Obs e rva Ção

Lu? Cadc
E o" Cil"l -

' 1s.s2g.zg7/(l0{}í.96r
CONSTRUTO

PROTENTIDO .EIR
Rua Minas Gerars, 190 A - Cent

66 380{00 - Andrrá - PR

?*g' @Í--

i
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g CEP
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H

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pela presente a EMPRESA MONSANTO DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de díreito

privado, situado na Rua Jacarezinho,n" 1121, em Andirá, Estado do Paraná, CNPJ

sob. o no 64.85ó.525/0046-47,atesta que o, Engo Civil LUIZ CARLOS GONÇALVES

GlL, inscrito no CREA/PR no 84.100/D-SP' residente na Rua Said Abib, no 230 é

responsável pela execução de 33í metros lineares de galerias e Bueiros na Unidade

situada nâ Rua Jacarezinh o,n' 1121, em Andirá, Estado do Paraná,com inicio da obra

em 3OlO7t2O11 e cóncluido em 1't}gt2}11,sendo que a construção encontra-se

concluída dentro dos padÍóes estabelecidos pelo Projeto, com plena qualidade

técnida,nada constando em nossos rêgistros que a desabone tecnicamente.

!l
Andirá,'1 0 de janeiro de 2.012 \tov^

O
MONSANTO DO BRÂSIL LTDA

cNPJ. 64. 858. 525tOA46-47

B.n dlfo An,r. P.Íatr
air t a"l Da t-oaLrr^
ÍÚo.rrÉdo &.d LrDA.

tís.szg.Te7/oo{)í'9 8.se+--'
{

CO}{STRUTO

PROTF"NTII)O 
.EIR *-.

MONSÀNTO

Atestado rêgi
vinculaçáo à

\
l'
T

t
4

t

Luiz
Ed. Cni

a

@

Rua lr'linas Geras, t90A'

@
CREA. PR

g CEP SC.3f,0000 ' Alrdká ' PR J a 000.í46

strado mediante



PREFEI'I'Ul{A Nlui\rLlrAL rr-f, -Érr\ rrrr\fa
CNPJ - 76.235 761/OOO1-94 Ruc Mauro Cardoso rie Ohu<:ira, 190
gFONE / FÁX: (043)-3538-8i00 - e-mail. obraspmaiàt'ahoo ton ht

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pela presente a , Prefeitura Municipal de Andirá, pessoa jurídica de direito

público,situado na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n' 190, em Andirá, Estado do

Paraná, CNPJ sob. o no 76.235.761/0001-94, atesta que, o Eng'Civil LUIZ CARLOS

GONÇALVES GlL,inscrito no CREA/PR no 84.100/D-SP ,residente na Rua Said Abib,

no 230 , Andirá Paraná é responsável pela execuçáo de Construção de Galerias e

águas pluviais,sendo:

. 51 metros lineares de tubos de 40 mm

. 21 5 metros lineares de tubos de 60 mm

. 139 metros lineares de tubos de 80 mm

. 167 metros lineares de tubos de 100 mm

E os seguintes servíços complementares:

. Preparação e plantio de 972 m2 de grama

o 756,5 metros lineares de meio fio e sarjeta

. 38 metros lineares de canaletas

. 204,8 mêtros quadrados de pavimento,

183

Situado na Avenida Major Barbosa Ferraz Junior SiN no Município de Andirá, E ado

do Paraná ,tendo iniciado a obra em 0611012011 e concluído em 2610412012, sendo

que a construção encontra-se concluída dentro dos padroes estabelecidos pelo

Projeto,com plena qualidade técnica,nada constando em nossos registrq6 que a

desabone tecnicamente tís.s2g,7g7/()(lo
I

Andirá, 30 de Abril de 2.012

Lu?Cadc

CONSTRUTORA

PROTEI,ITIOO.EIR
Rua lrli,tas C*rais, 19$ A - CeíiÍo

EP 86 380000 . Andirá . PR _;

S
ENGENHEIRO CIVIL _ CREA - 14.488tD ii'

i
Atestado
vinculaçáo

0

w q
CREÂ. PR

a No.l47

IZ ANTONIO POSSAG

ÉÃf. cM -

P"J" e-í-
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CTPAL

\lovA s.al{t'A



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOITIIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira Profissional:SP-84100/D RNP No.:2604236494
Acervo Técnico Nó.:4654/2013 Protocolo No.:2013lOO168678
Selos de autenticidade:A OOO.146, A OOO.147, A OOO.148

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada na pá9ina do CREA-PR
( http://www. crea-pr.org. br), através do protocolo n.o 2013/00168678.

Emitida via Internet em 15/05/2013 10:25:03 horas

Oispensa-se a assinatura neste documento. conforme a Resolução No 317186 e a Instrução de Serviço No
o t0/ 2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime píevisto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal,

184
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COXSELHO REGIO'IAL DC E"GEIIHARIA
r eenoxoxre oo penrxÁ

Ceftidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica

para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada neste
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194 de 24 de dezembro de 1966,
estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s)
atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão not 55227 I 2Ol3 Vatfdade: 30l0612OL3

Razão Social: CONSTRUTORA PROTENDIDO - EIREU
CNPr:15529797000196
Num, RegistÍo: 53591 Regastrada d€sde :24lo7l2ol2
Capital Social: R$ 120.000,00
EndeTeço: RUA MINAS GERAIS, 190 A CENTRO
Município/Estedo: ANDIRA-PR CEP3 86380000
Objetivo Sociall
Serviços de engenharia; Serviços de extração de areia, argila e brita; Comércio varejista
de areia, brita e argila; construção e Reforma de edifícios; Instalações e manutenções
elétrica, hidráulica, sanitária e gás; obras de acabamentos da construção; Construções
de instalações esportivas; Construção, recuperação e conservação de vias urbanas,
ruas, praças e calçãdas; construção e recuperação de rodovias; Serviços de pintura,
paisagismo; Serviços de transporte e coleta de lixo, reciclagem de lixo; Serviços de
obras de terraplanagem; Terceirização de mão de obra; Incorporação de imóveis
próprios; Compra e venda de imóveis de terceiros, venda de terrenos, lotes de terceiros,
intermediação na compra e venda e aluguel de imóveis; Gestão, construção e
manutenção de redes de abastecimento de água e coleta dê esgoto; Serviços de
captação, tratamento e distribuição de água; Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção; Aluguel de caminhões; Comércio varejista de artefatos de cimento, gesso e
amianto; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; construção de
rodovias e ferrovias; Fabricação de concreto usinado; Fabricação de estacas, postes,
dormentes, vigas, aduelas, estruturas pré-moldadas, de cimento; Fabricação de
estruturas metálicas.
Restrição de Atividade 3 " Atividades da empresa circunscritas as atribuições do
profissional responsável técnico'

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013, como seu(s)
responsável(eis) técnico(s).

1de2
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Responsável(eis) Técnico(s):
L - IUTZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira: SP-84100/D Data de Expedição: 28lO4ll9AL
Desde: 2410712012 Carga Horária: 8:0 H/D
Visto No: 4693 Data do Visto: O5lO3lL982
Ítulo: ENGENHEIRO CryIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 2r8 - ARTIGo 07 do coNFEA

ti5,szg.zg7lo
a

Cí]Ii$TRUTO

PRO'|EÍIITII)O.EI
Rua Minas Gcrais. 19S A.
CEPE6,3804@.,tudrra - P

Para fins de: CADASTRO

0Certiflcamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

ntos contidos neste

p n do

cM'
P"d= e+.-&

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultaVcertidaojuridica.asp?SESSAO==IOUFTZHMLT ... 0310612013

iI
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(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/188155, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/06/2013 llil4:14

PROTEI{TIOO .EiR
Rua Minas Gcrais. tgO A.

t- CEP86380000 .nnona . pR 1

LuizCaÍ16
6rtP

@
p'*' a*'-

Dispensa-se a assinatuG neste docurnento, conforme lnstrução de Serviço No 010/2002.
A talsificôção deste documento consmui-se em cnme previsto no Código Penal Brâgleiro, sujeitândo o autor à
respectivô ação penâ|.

tí5.s2g,7g2loo

COIISTRUTO
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CO'ISELHO REGIOiAL DE ETGEI'HARIA
E AGRO"Oi{IA DO PARA'{Á

Ceftidão de Registro de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal no 5.794166, possibilitando-o(a) a exercer sua
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu
registro.

Certidão no : 55222 I 2Ol3 Validade: OllOTl2Ol3

ldel
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Nome: LUIZ CARLOS GONçALVES GIL
Carteira - CREA-SP No :SP-84100/D
Regisüo Nàcional | 26M236494
Regisu-ado(a) desde '. zalo4lr9al
Data Vcto Registro :

FiIiação : SEBASTIAO @NçÁLVES GIL
ANEDINA GONçALVES GIL

Data de Nascimento : OUOT/1953
Cartêirà de Identidade : 8862974
Í,{aturalidade : AÍIDIRÁ./PR

Visto No : 004693

Dt. Exp€dição Visto : 05/03/1982

CPF | 20312423934

Ítulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOL-UNIV DE TAUBATE
Data da Colação de Grau : 04/03/1980 Diplomação : 0al03/1980
Situação:Regular

Atribuições profi ssionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29lo6lt97 3 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013.

Para fins de: Cadastro

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http: //www.crea- pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/188141.

Emitida via Internet em 03/06/2013 11:09:49

Disp€nsa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002 $s" e+'- a

0

Â falsificação deste docu nto constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respêctiva ação penal

Lu?
*t'
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tí5,szg.Igz/oo

COl{STRUTO

PROTENTIDO . EIRELI
Rua Minas Gcrais. 1fl}A- Cãto

1_ CEP86380000 -Andirá - PR 
-.1

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultavcertidao.asp?sESSAo=ouFTZÍnÁL74ü&CO... 0310612013
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COHSTRUTORA PROTEIID'N E'RELL'
c. lú. P.JrnF - I 5.58. 797/tXXt' -%

RUA XTXAS GERAIS, tr 19t A - AflURÁ- PR
cEP A6.glHXn - FOnEFA* O**- 434538 - 5999

188

q

-ONSTRUTOFTA.PROTENDIDO

REF. Edital de Tomada de Prcços no 001/2013

CO'VS TRUTORA PROT EN DI D O EI RELI
RUA l,tlNAS GERÁrS, No 1 90 A
CEP:86.380- (nO- ANDTRA- PR
CN PJ : 1 5.529.7 97 /ün1 -96

À Comrbsáo de Licitação da PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SÁflIÁ
BÁRBARA- PR

DECLARAçAO DE UTILIAçAO DE TTATERIAIS DE BOA QUAUDADE

MUNICIPIO: Nova Santa Bárban
OBRA: Contatação de empresa especializada para construção de reseruatóio
em concreto annado de 8@.(m [ rcserua6rio eleyado capacidade 1ü).0(N litros,
rede de energia elétrica e instalação do conjunb moto bomba do poço tubular
profundo, destinado ao abast*imento de água no município de Nova Santa
Bárban e atendendo ao TCIPAC 0736f2011.

O signatáio da presente, em nome da proponente, o senhor LUIZ
CÁRLOS GONçALVES GIL , cafteira de identidade no 886.297- 4 - SSP/PR e CPF no
203.124.239-34 na qualidade de responsável legal pela proponente CONSTRUTORA
PROTENDIDO EIRELLI, inscita no CNPJ soó o n". 15.529.797n0U-96, com sede na
Rua MINAS GEM/S no 190 A - Andira - PR, declaramos que utilizaremos mateiais de
boa qualidade constante no memoial descritivo a serem utilizados na execução da
obra;

'Í 5,5zg.zg7/(l()oí.96r
Andirá, 03 de junho de 2013

COii$TRUTO

PRÜTEftTII)O.EIR
Rua Mrnas Geriais. 19G A -

r CEP 86 38tI000 - Àndirá - PR
osG

RG: n

Gil

o

124.
CONIRUTORA PROTENDIDO EIRELLI

CNPJ : llo 1 5.529.797/Un1 -96
RESPOA'SÁYEI TÉCN'CO 0
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COIÚSnRUTORA PROTEflOTDO ETRELL' 189
G.Iü.P.JJUF - 

'5.5E 
797flt0t I-§

RUA n tAS CERATS, tr tgt A - anDrRL PR
CEE AAgO4ln - FOflEIFA* O"- í3453i8 - 5999\,ol{STRUTOfIA

?ROTENDIDO

REF. Edital & Tomada de Pregos no (N1t2073

ANEXO I'I

COÍVSTRUTORÁ PROTENDIDO EIRELI
RUA ÍIIINAS GERA,S, NO 790 A
CEP: 86.380 - O0O - ANDi/RÁ - PR
CNPJ : 1 5.529.797/qW -96

A Comissáo & Licibção da PRÉFEITURA IíUNICIPAL DE NOVA SÁrVfÁ
BARBARA- PR

DECLARAçÃO DE RECEBITTENIO DE DOCUNENTOS

Objeto: Contaâção de emprcsa especializada para construção & rcseruatorio
em concrcto armado de 8(n.Un [ rcselatório elevado capacida,& l(n.Un fitos,
rcde de energia êtéüca e instalação & conjunto mob bomba do poço frtbular
prcfundo, destinado ao abasbcimento de água no município de Âlova Sanúa
Bárban e atendendo ao TC/PAC 0736f20í1.

O signatário da prcsente, o senhor LUIZ CÁRLOS GONçALVES
GIL , carteira de identidade n" 886-297- 4 - SSP/PR e CPF no 203.124.239-34 na
qualidade de responsável legal pela proponente CONSTRUTORA PROTENDIDO
EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o no. 15.529.797/WO1-96, com sede na Rua MINAS
GERA/S no 190 A - Andirá - Pr, declan que a mesma recebeu toda a documentação
relativa ao lote (tnico da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em aprcço.

'is,s2g.lg7/(}ooÍ.961
CONST:i;i ,rAndirá,03 dejunho & 2013
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Rua l,4inas Gerat", i-q* A r0

r CEPE638$000

Luiz CaÍb
'ot"- Cr,tl -
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TÍEIEI I U]IA MUNILITAL

ffi§ruEÊ
E§tÂdo do Paraná

ATESTADO DE VISITA

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS N" 00í/2013

Objeto: Contrataçâo de empresa especializada para construção de reservatório em
concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade í00.000 litros, rede de
energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tubular profundo,
destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo
ao TC/PAC 073612011.

Declaramos que o Engenheiro Luiz Carlos Gonçalves Gil, CREA no SP 84100D
da proponente CONSTRUTORA PROTENDIDO ElRELl, CNPJ N' 15.529.79710001-96,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada
de Preços em epigrafe.

190

L

tÍs,szg,7g
Nova Santa Bárbara, 20 de maio de 2013

Cl)l{STR

PROTENTIIIO.E
Rua fulrn:s Gaais. 1SS A - CêfliÍo

CEP86 38G000 - Andira - PR P-"r' Qa^t J^----,
Paolo Adriano Feracin

CREA n" 7893210
Engenherro Civil do Município

Luiz Ca

Eid. Gtv'l -

W
/ q e

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no222, Centro, E 43.3266.8100. X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, 1

1

es Gil
84í00

zCa

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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-rot{sTRt ToR^.PROTENDIDO

REF. Edital de Tomada de Prcços no OOl/2013

ANEXO X

CO HS 7R UÍO RÂ PRO TETÚ D I DO EI REL L I
c. x. P.JJnF -' 5. 58. V9 7fiXn' -%

RUA nrXA§ GERAIS, 
'Jo '9t 

A -AXOrruí PR
cEP ü-§lHXn - FOXEFA.* O"- 1?3538 - 5999

c@átpiLcanr

.529,79?/s001.96,
CON§TRUTORA

1g'1

RELIENTIDO.ÉI
Ccrais, tg$A.Cerlro
0{00 .Andlrá - PR J

CO'VS TRUTORÁ PROT EN D' D O EI RE LI
RUA ITINAS GERA'S, NO 190 A
CEP:86.3E0_ @O- ANDIRÁ- PR
CNPJ : 1 5.529.797/Un1 -96

À Gomissáo de Licitação da PREFE,TURA MUN,CIPAL DE NOVA SÁÍYIÁ
BARBARA- PR

REI-AçÃO DE DISPONiBILIDADE DEVEiCttLO, MAQUTNAS E EQUTPAT ENTOS

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Contratação de empnesa *pecializada para construção de rcseruatórto
em concreto armado de 8N.ON l, rcselatório elevado capacidade 1ü).üN litros,
rcde de energia elétrica e instalação do conjunto moto bomba do poço tnbular
profundo, d*ünado ao abastecimento de água no município de Nova Santa
Bárbara e atendendo ao TC/PAC 073612011.

PROPONENTE: CONSTRUTORA PROTENDIDO EIRELI

0

Lxiz
rd.

Itlarca
e

Model
o

Forma
Aquisição
(proprio,

alugado, etc)

Ano
Fabrica

ção

Quant Estado de
Manutençã

o

Lote
no

VeiculolúaquinalEqu
ipamento

03 novoMENE
GOTTI

Próprio 20121 Betoneira de 400/600 I

BOSH Próprio 2012 02 novo2 Vibrador de Concreto

Próprio 2012 03 novo3 Serras BOSH

2012 02 novoBOSH Próprio4 Makita

Próprio 2012 20 novoCarriolas Divers
os

5

2012 \ ozr\os r\ Vrovo
Divers
OS Próprio6 Andaime

E & CiYi

Pd' q+/
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?Rorrrunroo

CONS 7R UTO RA PRO TETÚ D I N' EI R EL L I
c. N.P.JJfrF -' 5-529. 797fiXn í -%

RUA nfiúAs GÉRAts, tr 19t A - etonÁ- en
cEe a63ao4lx, - ForúEFA* o**- 4335§ - 5999

@ant

CONSTRUTO3.1 239-34
CONTRUTORA PROTENDIDO EIRELLI
CNPJ: N" 15.5 797/0(n1-

Luiz

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão
disponíveis (própios, alugados ou outros) na Obra do Lote- Declaram*s outrossim,
que os veículos, maquinas e equipamenbs supra-rclacionados seráo
disponibilizados na obra na eventual cont atação.

Andirá, 03 de junho de 2013

LUIZ GONçA GIL
tís,szg.79rlo(}í}í.96 

!

2:

Rua Minas erars, 1{r A

L CEP863SM00 .Andrr

PROTEIIIIDO .Ei

a-
GI
-sP

4CI
E&

7 Caminhão F4000 FORD Locado 1998 01 Otimo
estado

8 Caminhão Ford Toco FORD Locado 1994 01
Bom estado

I Retroescavadeira CASE Próprio 2010 01 nova

10 Caminhão munk Locado 2005 01 Otimo
estado

Epis Capacete/luvas/cinto
de

seg urança/ócu los/prot
etor auricular,etc

Divers
os

Próprio 2013 Quant.
necessá
ia

novos

ê&e+--
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CONSTRT'TOR-À PROTENDIDO - EII:ELI
I\STRI ]tIf \TO DE CO\ST|TI tç.!.O

LUIZ CARLOS GONÇALVES GIL. hrasileiro, empresário. nascido em
0l/07i1953. natural de Andirá-PR, ponador da Cédula de Identidade Civil RG. n"
886.197-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. em
0710{.i1981. e do CPF'NlF sob. n" l0l.ll-1.139--l-1. r.,sidente e domiciliado em
Andirá-PR, a Rua SaiO.{bitr. 1,10. Barn'o \ora..\ndiri. C'EP 86.380-000. constitue
uma EIRf,LI (Empresa lndividual de Responsabilidarle Limitada). mediante as
seguintes cláusulas:
Cláusuh l": A empresa girará sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA
PROTENDIDO - EIRELI e terá sede e domicílio na rua Minas Gerais. 190-A.
centro. na cidade de Andirá. Estado do Paraná. CEP 86.11i0.000
Cláusula 2': O capital social será de R5-ll0.0t)0.00 (t'ento e rinte mil reais)
dividido em 120.000 (cento e vinte rnil) quotas de ralor norninal RS 1,00 (Um
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelo empresário:
LUIZ CARLOS GONÇALVES GIL: 120.000 (cento e rinte mil) quotas. no
valor de RS 120.000,00 (cento e rinte mil reais).
Cláusula 3' : O ob.jeto social da EIRELI será: Sen iços de engenharial Sen iços
de extraçào cle areia, argila e brita: Comércio r are jista de areia. brita e argila:
Construçào e Reforma de edificios: Instalaçôes e manutenções elejtrica. hidráulica.
sanitária e gá§; Obras de acabamentos da construçào: Construções de instalações
esportivas; Construção, recuperaçâo e consen'ação de Vias urbanas. ruas. praças e
calçadas; Construção e recuperaçào de rodovias; Sen iços de pintura. paisagismol
Serl'içc',s de transporte e coleta de Iixo. reciclagern de lixo: Serr iços de obras de

terraplanagem; Terceirização de mào de obra; Incorporaçào de inróreis próprios:
Compra e r enda de imór'eis de terceiros, r enda d,-- tcrrenc)s. Lotes de t!-rceiros,
intermediação na compra e venda e aluguel de imór eis; Gestiro. construção e

manutençâo de redes de abastecimento de água e coleta de eseoto; Sen'iços de
captação, tratamento e distribuiçào de água: Alu,euel de máquinas e equipamentos
para construçâo; Aluguel de caminhões: Comércio de

cimento. gesso e amianto; Fabricaçào de artetà na

construçào; construçào de rodovias e t'error ias: Fa6l
()v^
lca a o;

Fabricaçào de estacas, postes, dormentes, r'i*qas. adúelas.

de cimento: Fabricação de estruturas metálicas. i

Cláusula 4' A Eireli iniciará sLras ati\ idades a pu4i ta
Comercial do Paraná, e seu prazo de duraçào ei ind etc-rnl rna o

Cláusuh 5': A responsabilidade do titular eí restrita ao valor dr' suas quotas,
respondendo ainda pela integralizaçâo do capital social.
Cláusula ó": A administração da Eireli caberá ao Titular Ll- IZ CARLOS
GO}IÇALVES GIL com os pod!'res e atribuiÇões de ,Adrninistrador. autorizado o
uso do nome empresarial indir idualmente. vedado. no entanto. em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçôes se.ia em tàro ropno ou de

terceiros bem como onerar ou alienar

u

PROTENTIDO.EI

das,

bens irnór eis da Firel

'ís,s29.zgz/oo
CONSTRUTO

0

q
Rua [1insCcras,l$A-

t
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Luiz

I CEP86.380{00 'Attdina ' PR I &o*
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§ l'- Faculta-se ao administrador. nos limites de :.eJS pcder!.5. icn.Íi:uir
procuradores em nome da Eireli. der.endo ser especilicalc :tc in:tru:ncn:o de
mandato. os atos e operações que ooderào prat.icar e a duraçào do mandato. que no
caso de mandalo judicial. poderá ser por pra,,() indeterminado.
§ 2'- Poderào ser designados adminrstradores nào titular. na forma prer ista no art.o
I .061 da lei I 0.a06,2001
Cláusula 7.: O titular da Eirelr declara. sob as penas da Iei. que nào participa de
nenhuma outra empresa dessa modalidade.
Cláusula S : Âo terrnlno da cada e\ercrcro social. ern -l I de dezembro. o
admrnrslrador prestara contas -tustitlcadâs de sua administraÇào. procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico. cabendo a empresáTio, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
Cláusula 09: A Eireli poderá a qualquer tempo. abrir ou techar tllial ou outra
dependência, mediante del iberaçào assinada pelo titr-rlar.
Clársula 10":O empresário podr-rá tixar uma rerirada mc'nsal. a tÍtulo de "pro
labore". obsen'adas as disposiçoes regulamentares pertinentes.
Cláusula I l' : Falecendo ou interditado o titular da Eireli. a empresa continuará
suas atil'idades com os herdeiros, sucessres e o incapaz. Nào sendo possír'el ou
inexistindo interesse destes, o r alor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situaçào patrirnonial da empresa. à data da resoluçào. r erif-icada ern

balanço especialmente Ier antado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em Llue a

Eireli se resolva em relação a seu titulâr.
Cláusula 12": O A&ninistrador declara, sob as penas da lei. de que não está
impedido de exercer a administraçào da empresa. por lei especial. ou em r irrude de
condenaçào criminal. ou por se encontrar sob os eteitos de'la. a pena que rede.
ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crirrc. tàlirnentar, de
prevaricação, peita ou subomo, concussào, peculato. ou contra a
contra o sistema financeiro nacional, contra norÍnas
contra as relações de consumo. fé pública. ou a propri
Cláusula 13" ; Fica eleito o loro da Comarca de Andirá-Pr[§$
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes destc contrato.
E, por estar assim justo e contratado. Iarra. data e ass na
particular de constituição de Empresa Indir idual de ponsafilidade Li tada,
EIRELI, em 03 (três) vias de igual teor e ttrrma, obrigando-se fielmente por s le
seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus terrnos
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Caprtà/rRS 120.üX,,00
(cExÍo E v[{TE À}L Rf^ls)

Càpitaa lntwÍdi"do: Rg
(cElrTo E vÍ TE uL RÉÂJS)

Íihra.
t..omerCPF

LUiZ CÂFLOS GOIÚCÀ.VES GIL

203.i 2{23!Fl4

ticrocínFlesâ ou
EÍnprêsâ dê Pêquêno Po/te

(Lei nô Í23lm05)

Praao ê Duraçào

lndetermrnado

irMdâto

0905/2012 lrxrxxlxtl

r,!t^ ta-ír!^ *i^, 1tc:i,.,'^,;":,. : --'- I!,'F.l:ç'jç:; : ^.-,.,.:1^rrr :t'--r:-i /-)
.Jrr...j,.. _r.l.v :.1.T -.u -.--

f iilRTAur;.j;a ',r-ati-\tj:- l! ;IICÍSIRC ?C :3i.'ri:l:
'-'1,. - j i:i :.- la D:'P.{\ :.

CERf lOÂO SI PLIFICÂOA Pàroina: o{)l / OOI
CcítificaÍnos que âs rníorÍrÍôçóe3 ôbaro constaÍn dos docuírêntos arguryados nesla Junta Comercid e sáo vrgentes
nâ dâtâ dâ suã erp?diçâo.
Lome EmFíe5ârial
COITSTRUÍORÂ PfiOÍENDIOO . EIRELÍ TE
,{.turê.e Ju.íctica EiaPRESÀ Iill)tVtDUAL DÊ RESPOttSAaILto^OE LTDÀ

XúÍnêro dc ldêntificâçà, do Reglslto dê CttpJ Oá dc 
^r+rjva.nento 

do Oaaa de tnicro
Emp.e6ac - tüRE (Se&I Ato Con3htutrvo de Atividade
4l C 0000870-7 Xj(XXXIXXXXXXXX Og/ormi2 09]0gi 20Í2

End.íeço Compl€to (Logradúuro, lf ê Complemento, B3irío/Orsdto, funicipio, UF, CEP)
RUA Ít'IÀÂS GERÀS, I9{.À CENIRO, ANDIRÁ, PR,65,3Eb.OOO

Ob.ieto
sERvrÇos oE E|IGENHARTA SER,Í|çOS OE O(TRÀÇÃOOE 

^REIA 
ARG|L^ E EfarTÀ COmRCTO vÀREJTSTA OE aREra E

^RCLA 
COi§rRUçÀO E REFORTâ OE EOTFTCTOS rr§TÂLrçÔES E EÂruTÊ ç0€S ELETRTCÀS FfloRAlLrCÀS

s xrlaRra E GÂs oBRAs oE acÀE àaENTos o^ coBsTRUçÀo cofarRuç*s oE rxsTALÀÇoES ESPoRÍvas
co srnuÇio FtEcUPERÂÇÀo E coi§ERvÂ4^o DE vrÂs lrf,BÂxÀs RuAs PRÂÇ^s E cÂLÇÂDAs corasrRuÇÃo E
RECUPeRÂçiO OE ROIIOV^S SERV|çOS OE PrnTURl PÀSrGlSraO S€RI/IçOS DE TRÂÍ{SPORÍE E COLETÂ DE L|XO
RECTCLAGEX O€ L|XO SERVrÇOS OE OBRÀS OE lERRÂPrIl'a GEI TÉrcErREÂ6ÀO DE irÀO OE OBRA
llicoRPoRÂÇÂo tx HaovÉls PRoPRlos cot PRÂ E vEr{oa IrÉ tÍraovErs o€ TERCEIRo§ vENoÂ oE TERFTET{oS
LOTES OE TERCETROS TNTERTEEXAçÀO NA COrPRÀ E VEi{OA E ALUG{,EL DE t'rOVErS GESrÀO CO|tSTRUçÀO E

IA}TUTET+çÂO DE REOES OÊ ABÂS'ECIIEI{TO OE ÀGUA E COLETA T'E ÉSGOTO SERVIçC DE CÂPÍAçÀO
7R TÂr€nro E DlsÍRr&JlÇÀo oE 

^G{J^ ^LUGUEL 
DE rÂOUH{ S E EO{BPAiaCI{TOS PÂRÂ CO|rSIRUÇÃO ALUGUEL

oE calrÍ{no€s coxERcro vanEJ§fa o€ Â,RTEFAÍoS DE crnÉxÍo Gfsso E aI{ xro FAaRlcaÇio oE
ÂRTEFÂTOS OE Crit€r{TO PÂn^ USO nÂ COTaSTRUçÀO CO STHUçiO D€ ROOOVTÀ9 E FERROVT^S FABRTCAÇÃO OE

concREro usr{ oo FÀBPrcAç^o oE EsTÀcÀs PosÍEs ooRrExTEs YtGAs ÂD{JEIÂS EsÍRUÍuRÂs PRE-
xoLoÀDAs oE clf,El{Io FÂBRrcÂçao oE EsIruÍuRÂs tEÍatrcÂs.

120.0«),00
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SANTO ANTONIO DA PLÂTINA. PR 29 de Tna|o de 2013
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G Itaú Unibanco S.A.

201,

Comprovante de Solicitação - TED C

ã.Núnrero

,;,7'16694

da TED

Código dê ldênrílceçáo da Íranderêncle

Favorecido

Tarií. (Ra)

11,30
Finâlidrdô

CREDITO EX{ CONTA CORRENTE

Controlc

3'7 6694

he de Emiaaáo

03/06/20L3'
Vâlor (FS)

6.795,00

,^Bánco / AgÊnch / ContE-OAC

^007/25'13 / 1,0625 -9

CPF / CI{PJ

95.561.080/0001-60
Rom6tentê

Banco / Agància / Contâ-DAC

341, / 318't / 02418-5

Nomê

ELISÀBETE DOS SÀNTOS G GIL

Prezado Cliênte, conÍire com atenÉo os dados acima!

ConÍira com atenção os dedos acima!

^O 
Banco eÍetuará a transÍerência até às 17h do dia de solicitaÉo, êxcêto êm casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da libêÍação eÍêtiva; ou

^JQrça 
mâior (considerado como tal a indisponibilidade de sisternas ltaú ou Bacen ou Câmara de

hpensaçáo).

gUi,EÍTA A T/IBEIRACAO DO CTREI:TI DA COIfTA

24041-6 (FL 1Í) A1 09/10

Gil

'?c.529.797/0ü

CONSTRUIO

PROTENIIDO .E
Rua lvlinas &rais. íg0 A.

1 CEP86 .38GC00.ArÍra.pR

Lu'u

-t

A)

- 041 / À7-CR02 -

&
P"*" g{--

I{ome

PREF MUNIC NOVA STÀ BÀRBÀXÀ

n

*



o

EI{WLOPE " t " - DOCITMENTAçÃr
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
TOMADA DE PREçOS tf N1r2U3
CON STRUr ORA PROTE N DI DO
RUA MTNAS GERAIS,N" 190 A
GNPJ 15.529.797-96
ANDIRÁ- PR

o

303



EE PREFE TURA I\4UNICIPAL

II* NoVA SANTA BARBARA
-.,5':= ' rslpoo o,t panlltÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS N'00r/20r3 - VOLUME I

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2015, lavrei o plesente termo de

encerramento do processo licitatório de Tomada de Preços n" 00 l/2013.
registrado em 13,'05/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 001 ao no 202.

Etairc [os antos

Responsável pelo Setor de Li itações

Rua \\ alli;.lo Bitencolrrl Jc Moraes n" 2ll. Cenlrc. I'onÊ li. l16ó 8100. CtP - 86.250-000 \or ! Sanla Ilárhara- l'rranri
E -m a i l - l!:1.1 1tp 4q. h1Lg1!' qr11r. b. r r. ro 1.l' r


