
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG Nº 61/2018

Aos 26 de Outubro de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Projeto de Reforma da CML.

A U T U A Ç Ã O

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Luiz Fernando Moraes Marendaz
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

C.I DIR N° 11/2018

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio

PL:
FL:

Londrina, 13 de Julho de 2018

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a

Vossas Senhorias o presente Termo de Referência, devidamente instruido com o

Oficio n°. 192/2018 — B/7-3°GB, bem como do Relatório 13/2018 da Defesa Civil —

COMPEC, conforme segue. Da mesma, solicitamos que seja dado o devido

andamento ao feito.

Outrossim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração, da

mesma forma, nos colocamos A. disposição para eventuais esclarecimentos.

oof
` meida

Dir: or Geral
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

1 - OBJETO
Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para

reforma e adequação do edifício da Camara Municipal do Município de Londrina, localizada na Rua

Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a
reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e
adequação da guarita existente.
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as
instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da
CML, e atender á legislação e normas técnicas vigentes.
1.1 —ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS:
Os projetos ora contratados serão acompanhados, definidos e aprovados pelos profissionais de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina e por representante da Camara Municipal de
Londrina.
1.2— PROJETOS E DOCUMENTOS CONTRATADOS:
• Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento
arquitetônico da edificação existente;
• Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
• Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações);
• Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se
necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
• Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
• Projeto de instalações de ar condicionado completo.

2— ENTREGA DOS PROJETOS
0 prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da ordem de serviço.
A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas à fiscalização, tanto da reforma como da
ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição, a empresa deverá realizar
eventuais ajustes e reapresentar á fiscalização para a definição final, para então dar prosseguimento
elaboração do projeto executivo e entrega definitiva de todos os projetos.
Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões (quantas forem
necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes detalhadas, para que as propostas
apresentadas atendam a contento todas as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

'
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto para sua

conclusão.
3- CONDIÇÕES GERAIS

Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os órgãos que se

façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP,

e outros.
A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações necessárias

para o desenvolvimento adequado dos serviços. 0 desconhecimento da legislação ou de condicionantes

do Contratante não sera justificativa para aditivos ou incorreções de projeto.

Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT, do IAP, da

COPEL, do SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código de Obras Municipal e

Estadual vigentes. Também deverão ser observadas especificações técnicas de materiais e/ou

equipamentos que estejam relacionados aos projetos contratados e as normas internacionais de

referência, na falta de correspondentes da ABNT.

Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que foram utilizadas

para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características técnicas dos materiais e

equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser especificados nos memoriais relativos dos

seus respectivos projetos.
Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas ou duplas

interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.

Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira
responsabilidade do projetista a compatibilização dos projetos para a execução das obras, mesmo após
a entrega do produto final. Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto
interferiu no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no projeto,
mediante solicitação. As alterações de projeto para atender a compatibilização com o arquitetônico e
demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao solicitado implica em
sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.
A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que porventura
venham a ocorrer durante a execução da obra.
Os projetos deverão conduzir para os melhores resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto
econômico e funcional, adequando-os as condições da obra, também deverão assegurar a maxima
durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e operação
compatível com a instalação do sistema. Utilizar soluções que visem a segurança contra incêndio e
proteção de pessoas e da instalação. Prever reserva de capacidade para futuro aumento de utilização,
flexibilidade da instalação, admitindo a mudança de característica e localização dos equipamentos,
Padronização, simplicidade na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e
competitividade no mercado.
3.1 — DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a
não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes
diretrizes gerais de projeto:
• Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento
em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;
• Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições
do local de implantação;
• Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e
sistemas da edificação;
• Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a
implantação do empreendimento;
• Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT e legislação vigente;
• Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
• As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos de operação,
que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das instalações;
• Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica,
lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas As instalações de todos os equipamentos e mobiliários;
• Os equipamentos que se incorporam diretamente A obra, ou que necessitem de infra-estrutura especial
executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do tipo split e outros indicados pela
Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela
empresa que irá executar a obra.

4- PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar conformações
geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais, ocorrência de passagem pelo
terreno de fiações, tubulações, existência de árvores, muros, benfeitorias a demolir e outros.
Também deverão obter junto às concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos das redes
públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à eventual necessidade de
ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as
demandas para um perfeito funcionamento da edificação.
Os projetistas deverão indicar nos respectivos memoriais descritivos as normas utilizadas em todo o
processo de elaboração dos projetos.
Deverão ser agendadas reuniões entre os profissionais que estiverem elaborando os projetos e a
fiscalização para que a elaboração do projeto ocorra conforme o especificado no presente documento.
A Contratada deverá:
• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do
contrato.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem

a incidir sobre o objeto do contrato.
• Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas entre os

profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização para a compatibilização dos

projetos, definição alternativa de especificações e adequações que se fizerem necessárias que deverão

ser minutadas e com prazos definidos para as devidas correções.

0 projetista deverá conhecer a área da edificação, sua natureza e características, incluindo os seguintes

aspectos:
• Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se perceptíveis, para

determinar soluções acústicas;

• Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao empreendimento, como

energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos sólidos e outros, e sua capacidade, para

posterior levantamento cadastral e utilização pelos projetos especializados.

• Obter informações com relação As atividades principais, de apoio e de serviços da edificação, atuais e

futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim de permitir a análise de suas

interações e sua composição em espaços.
• Obter informações com relação ao elemento humano que ocupará a edificação, trabalhando ou sendo

atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais e futuros, a fim de poder aferir

características de cada espaço com relação à área requerida, ao conforto ambiental necessário e outros

fatores.
• Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, para realização das várias

atividades programadas para a edificação.
• Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a região.

5— APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

5.1 — PROJETO ARQUITETÔNICO:
Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação para atendimento

legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem como atender às demandas dos
ocupantes / usuários do local, com especificação de materiais, de técnicas construtivas e de layout,
atendendo ao que dispõe a NBR 13.532 (Elaboração de projeto de edificações — arquitetura). Deverão
ser propostas soluções para o atendimento às normas de acessibilidade e de saídas de emergência,
bem como atendimento à legislação de prevenção e segurança contra incêndios.
A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente.
A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as atividades e
ocupantes do edifício da CML. Deverá adequar satisfatoriamente todos os gabinetes e ambientes
necessários na edificação, liberando escadas e saídas de emergência. Deverão ser consideradas as
especificidades de cada atividade desenvolvida nos setores, de tal forma que os espaços sejam
distribuídos o mais adequadamente possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional,

ina de 12
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

levando-se em conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com os
ocupantes do local.
Dentro deste conceito a contratada deverá apresentar proposta, sugerindo a localização adequada dos

ambientes, considerando suas atribuições, afinidades e relacionamentos de trabalho, bem como, indicar

as formas possíveis de separação das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).

Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas erponômicas

vigentes e critérios técnicos, e seus respectivos mobiliários ergonômicos devidamente especificados e

quantificados para posterior aquisição. 
Na nova proposta de layout, deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento dos mobiliários
novos e semi-novos.
O detalhamento do projeto também deverá ser apresentado com a indicação dos acabamentos a serem
utilizados, principalmente forro, piso, divisórias e demais revestimentos.
O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços e circulações e
atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização das atividades previstas.
As rampas e escadas deverão obedecer às relações compatíveis de declividade e considerar a
necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico, em conformidade com os
preceitos estabelecidos pelos órgãos públicos e normas técnicas, verificando os critérios de segurança
referentes a escadas, corrimãos, rotas de fuga, distancias máximas a serem percorridas (inclusive até
escadas), saídas de emergência e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de
acessibilidade e de prevenção contra incêndios.
A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições:
• Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às atividades a serem
desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;
• Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar forçado), a edificação
deverá apresentar desempenho térmico que proporcione economia de energia, evitando troca de
calor/frio com seu interior, que garanta o conforto térmico adequado.
• Ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados com elementos adequados
de controle;
• Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações aos outros
ambientes.
• Atender ao Decreto Municipal 768 de 23 de setembro de 2009, NBR 10004, Resoluções do CONAMA
307 e 348 no que couber e prever condições e espaços para ser organizado o sistema de coleta seletiva
da unidade, bem como sua disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.
• Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos sólidos visando sua
reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.
• Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.
O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística externa com
definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies vegetais, pontos de
iluminação, irrigação e drenagem, harmonizado com o conceito arquitetônico proposto considerando
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princípios de conservação de energia, sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a

permeabilidade. Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico. 

Os Materiais e as Técnicas Construtivas empregadas deverão ser considerados em relação à evolução

tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos serviços e produtos da edificação bem

como de sua segurança e manutenção.

A elaboração do layout terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos

de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das

atividades previstas.

A organização e o dimensionamento do projeto/layout serão realizados a partir da listagem dos espaços

e de suas características qualitativas e quantitativas, conforme definido pela Câmara Municipal de

Londrina.

5.1.1 — DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

0 projeto arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:

• Estudo preliminar e Memorial Justificativo;

• Anteprojeto;

• Projeto legal;

• Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo

Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da etapa

imediatamente anterior, ou seja o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a aprovação do estudo

preliminar e memorial justificativo, conforme sequência apresentada acima. Para o inicio da etapa

referente ao projeto executivo e detalhamentos, será necessária também a aprovação do projeto legal

pelo órgãos competentes.

A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e precisa, todos os

detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação dos elementos, de forma a

possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá ser fundamentado em quantitativos de
serviços, perfeitamente especificados, e demais indicações necessárias à fixação dos prazos de
execução e o respectivo cronograma físico-financeiro.

0 Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e
ampliações/detalhamento de áreas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de
papel que permita fácil manuseio na obra.
Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser apresentados
em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR
6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura, especificações, critérios de execução,
recebimento e medição, que poderão ser padrões.
5.1.2 — LAYOUT:
A elaboração terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de
funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das
atividades previstas.
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Deverá ser obedecida a legislação e a normatização especifica para o tratamento ergonômico do

mobiliário.

A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas

características qualitativas e quantitativas.

5.1.3 — REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:

a) a implantação do edifício, onde constem:

- A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da implantação;

- A representação do terreno com as características planialtimétricas e cadastrais;

- A RN — Referencia de Nivei — topográfica e o respectivo nível de cada pavimento e/ou área que esteja

em nível diferente do RN. As rampas deverão ter suas indicações de declividade e sentido especificadas,

sempre atendendo ás normas especificas;

- As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas

(calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva indicação da declividade para

drenagem superficial;

- As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência preestabelecida e

corretamente identificada;

- A localização dos elementos externos construidos, como estacionamentos, construções auxiliares e

outros.

b) o edifício, compreendendo:

- Plantas de todos os pavimentos, com destinação dos compartimentos e medidas internas, espessura

de paredes, material, acabamento e indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;

- Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris e

sentido de abertura;

- Escoamento das águas, a posição de calhas, condutores e beirais, reservatórios, "domus", rufos e

demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos,

sempre com indicação de material e demais informações necessárias;

- Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;

- Cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e

áreas impermeáveis, altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso
acabado, tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;
- Impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade;
- Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação dos metais,
equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a necessidade;
- Esquadrias: a quantidade, o material componente, fechaduras, fechos, dobradiças, acabamento e
movimento das peças, sejam horizontais ou verticais, o tipo de vidro e espessura que deverá ser
especificado considerando a altura/pressão de vento, quando for o caso;
- Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra a executar, como

rsKi,
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coberturas, peças de concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros planos de trabalho,

armários, divisórias, esquadrias, pisos, equipamentos de segurança e arremates necessários deverão

ser detalhados.

Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo dos projetos e

especificações.

5.2 — PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL COMPLETO:

Deverá ser elaborado conforme as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de

referência, na falta destas.

Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar acessos, entradas,

ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais.

0 projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira clara.

Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários para a correta

quantificação e execução dos serviços.

A escolha do material para comunicação e sinalização interna e externa deverá proporcionar

durabilidade, acessibilidade e desempenho adequado ao tipo de utilização e harmonia visual, estética e

arquitetônica.

Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e pelo Corpo de

Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei Federal N° 10.098, de 19 de

dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

5.3 — PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES:

Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da edificação as

normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros), ao projeto de

reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da nova estrutura metálica de

cobertura, estando incluídos os respectivos projetos de fundação necessários.

Sera constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e

serviços, relação detalhada de materiais e equipamentos e memorial descritivo.

Consistirá do projeto de toda a infraestrutura e a superestrutura, devendo ser apresentadas:

- planta de locação de todos os elementos estruturais (em concreto armado ou metálicos);

- detalhamento de todos os elementos estruturais — pilares, vigas, lajes, tesouras, terças,

contraventamentos, fechamentos e outros;

- detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros;

- detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
- planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas, de preferência em escala 1:50;
- planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais;

- planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive com a locação e
descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50, inclusive com indicação de
contraflecha;

- tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha;
- cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias:
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- tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das peças e

elementos utilizados;

- plantas, cortes, detalhes e elevações que se fizerem necessárias para a perfeita compreensão da

estrutura;

- detalhamento e especificação da fabricação e montagem da estrutura metálica, inclusive a pintura de

proteção e de acabamento, com espessura de película e caracterização de aplicação;

- detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado;

- especificação/detalhamento dos sistemas de impermeabilização que forem necessários;

- detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

0 projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo ser previstos e

indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os elementos dos demais

projetos;

5.4 — PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS:

Refere-se ao projeto completo para todas as instalações hidráulicas da Câmara Municipal de Londrina,

devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações existentes.

Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos dispositivos

legais federais, estaduais e municipais, às resoluções da ANVISA, aos regulamentos de

concessionárias, as especificações de fabricantes de materiais e ás normas internacionais de referência,

na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser elaborado levando ern conta também as questões

ambientais, considerando a utilização de sistemas/equipamentos com maior eficiência e menores custos

relacionados a consumo e manutenção.

Deverá abranger as seguintes instalações: entrada, alimentação, centrais, elevação, reserva e

distribuição de água fria; coleta e afastamento de águas pluviais (incluso sistema de reaproveitamento de

águas pluviais); drenagem e dissipação de energia hidráulica; coleta, tratamento de disposição de

esgotos, sistema de prevenção e combate a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e

instalações de GLP.

Serão constituídos de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais
e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais e equipamentos, memorial descritivo e
Anotações de Responsabilidade Técnica.

0 Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo de Bombeiros e
o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela SANEPAR.
A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as características,
bitolas, dimensões, elevações, etc, dos elementos projetados, a localização de reservatórios, aparelhos
sanitários, equipamentos e pontos de consumo; colunas ou prumadas de tubulações, caixas de
passagem, todas as canalizações de qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias
para o bom entendimento do projeto.
As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e compreensão
do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas, comprimentos

dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais e críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e

outros elementos.

Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.

5.5 — PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA E BAIXA TENSÃO COMPLETO — INCLUSO

CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA/TELEFONIA), SPDA, ANTENA, ALARMES (SEGURANÇA E

INCÊNDIO), CFTV E SONORIZAÇÃO:

Consistirá de projetos completos de instalações elétricas, cabeamento estruturado (lógica/telefonia),

sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/alarmes e sonorização para

atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de Londrina.

As instalações deverão ser projetadas obedecendo às normas técnicas vigentes e levando em conta

aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia e de facilidade de operação e

manutenção.

O projeto deverá ser constituído de representação gráfica, memorial de cálculo, especificações de

materiais e serviços, relação de materiais e equipamentos com quantitativos, memorial descritivo, cartas

de aprovações das concessionárias e Anotações de Responsabilidade Técnica.

Os projetos deverão obedecer às normas da ABNT, à legislação federal, estadual e municipal, aos

regulamentos de concessionárias, às especificações de fabricantes de materiais e às normas

internacionais de referência (na falta de correspondentes da ABNT).

Deverão estar contemplados no projeto de instalações elétricas todos os sistemas e equipamentos que

forem necessários para a perfeita utilização do local.

Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de passagem, etc.

O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com vistas a preservar

os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá possuir seu quadro de distribuição

especifico, identificado, sinalizado e de fácil acesso. Cada disjuntor deverá estar identificado conforme o

setor ou circuito que alimenta. Deverá ser fornecida documentação para a fácil identificação do setor, no

caso de emergência

Farão parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso cabines de

transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede.

O sistema de iluminação deverá ser projetado levando em conta os aspectos luminotécnicos, e ser

dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da ABNT e em conformidade com o

recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O projeto de cabeamento estruturado (telefônia/lOgicas-dados) deverá ser elaborado levando em

consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar, dimensionar e detalhar todos

os componentes e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Também deve

ser projetada/especificada a rede sem fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina.

O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo
ser projetados (no mínimo): sistema de detecção e alarme de incêndios/fumaça, sistema de alarme da
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edificação e circuito interno de TV (com câmeras, conforme normas aplicáveis). 0 local da central de

monitoramento sera definido nas reuniões com os projetistas.

0 projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá se elaborado

considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de seguir as normas

especificas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos os elementos e detalhamentos

para a perfeita execução do sistema.

Deverão ser projetadas instalações elétricas/lógicas novas para todos os ambientes, novos e existentes,

sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente estabilizados.

A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o tragado da rede

pública e plantas arquitetônicas (preferencialmente em escala 1:50) contendo a disposição da entrada de

serviço, localização de quadros, pontos de consumo, traçado da rede corn respectivas bitolas,

representação simbólica de condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de

sinalização de obstáculos, chaves bóias, localização de aterramentos, iluminação de emergência,

compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente. Deverão ser

apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.

5.6 — PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:

Refere-se ao projeto de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica que forem necessários

para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser realizado levantamento dos

equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua manutenção/adaptação ao novo layout.

Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do local,

principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo com as normas

técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência na falta destas.

A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá estar de acordo

com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada previamente quanto ao tipo de

instalação que se pretende utilizar.

0 projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos, em escala

adequada e de maneira clara. Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhes

necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.

6— RECEBIMENTO DOS PROJETOS:

Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) copias plotadas (com assinatura dos

responsáveis técnicos) e em CDs (nas versões xis, doc, pdf e dwg); devem estar acompanhados de

anexos, memoriais, quantitativos e aprovações de projetos pela Municipalidade, SERCOMTEL, COPEL,

SANEPAR, Corpo de Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser

necessários. Juntamente com os projetos devem ser entregues cópias de todas as Anotações/Registros
de Responsabilidade Técnica de todo os projetos contratados, devidamente assinadas e recolhidas.

Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que integram o projeto,
constituirão propriedade/patrimônio da Prefeitura do Municipio de Londrina.
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Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais adequações que forem

necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os

profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais adequações que forem

necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os

profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

Londrina, Junho de 2018

•

iaAe uziUw
Mt- CREA-PR' .301SO
Mat. 13.575-5
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ESTADO DO PARANÁ
POLICIA MILITAR

CORPO DE BOMBEIROS
TERCEIRO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Oficio n°. 192/18 — B/7-3°GB
Assunto: Informação.
Anexo: Relatório de Vistoria

Londrina, PR, 07 de maio de 2018.

Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Londrina

Informo a Vossa Senhoria que foi realizado vistoria na Câmara Municipal de
Londrina em data de 23 de abril de 2018, sendo gerado Relatório de Vistoria em Edificação n°
3.1.01.18.0001144639-03 em anexo.

2. Informo a Vossa Senhoria ainda que o Corpo de Bombeiros solicita a interdição
das áreas inferiores da galeria do plenário da edificação, pois está área não atende as
condições mínimas de segurança para o desnível existente no local, podendo trazer riscos aos
seus ocupantes.

Respeitosamente,

Cap. QOBM Rene A ugu‘-sTo o Oliveira
Chefe do SPCIP do 3° GB.

Ao Sr. Presidente
AILTON DA SILVA NATES
Câmara Municipal de Londrina
Londrina/PR.
RBO

30 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Rua Jaguaribe, 473 - Vila Nova - CEP 86.025-490 - Londrina/PR.

Tel: (043) 3373-2900 - Fax (043) 3373-2916
"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"

E-MAIL: nakamura@pm.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

3GB - SPCIP LONDRINA

RYE - RELATÓRIO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO
3.1.01.18.0001144639-03

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, vistoriou o
estabelecimento ocupado por CÁMARA DE VEREADORES DE LONDRINA, constatando a necessidade de
adequação em relação As seguintes medidas de segurança contra incêndio e pânico, por não estarem de acordo com as
normas:

Localização:
R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145
CENTRO
86.015-903 LONDRINA - PR

Inscrição Indicação Fiscal:

Ramo Atividade Econômica (de acordo com CNAE)

8411/6-00- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Medidas de Segurança: ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO, ALARME DE
INCÊNDIO, BRIGADA DE INCÊNDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EXTINTORES,
HIDRANTE E MANGOTINHOS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

DOCUMENTAÇÃO
11 APRESENTAR PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO - PSCIP, APROVADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS.

13 APRESENTAR ART ATUALIZADA, REFERENTE ik EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO.

CENTRAL DE G.L.P.
25 MANTER RECIPIENTES DE GLP AFASTADOS, NO MINIM°, 3 METROS DE RALOS, ABERTURAS PARA PAVIMENTOS
INFERIORES E PONTOS ELÉTRICOS DE IGNIÇÃO.

28 PROVIDENCIAR PARA QUE RECIPIENTES DE GLP DE USO RESIDENCIAL (P-5, P-8 E P-13), SEJAM COLOCADOS EM
ABRIGO EXTERNO E RESISTENTE AO FOGO.

Itens Complementares:
- RAMPA DE ACESSO EXTERNA DEVE ATENDER NPT 11 OU NBR 9077

- IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO APROVADO PELO CB

- ADEQUAR ESCADAS DE ACESSO RESTRITO NO PLENÁRIO (MINIMO 0,80M)

- NÃO FOI LOCALIZADO BARRILETE, VÁLVULA DE RETENÇÃO E NA() FOI POSSÍVEL VERIFICAR 0 VOLUME DO RESERVATÓRIO
- ADEQUAR ABERTURA DAS PORTAS DO PLENÁRIO NO NÍVEL TÉRREO (ATENDER NPT11 OU NBR 9077)

- ADEQUAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PLENÁRIO

- ADEQUAR GUARDA-CORPO DA GALERIA DE PUBLICO DO PLENÁRIO
- ADEQUAR HIDRANTE DE RECALQUE CONFORME NORMA

- AS PORTAS PRINCIPAIS DE ACESSO A EDIFICAÇÃO DEVEM ABRIR NO SENTIDO DO FLUXO DE SAÍDA OU APRESENTAR TERMO
DE COMPROMISSO DE QUE AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE 0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- INSTALAR SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA COZINHA

- CORRIGIR TODOS OS CORRIMÃOS COM ALTURA FORA DE NORMA (ENTRE 0,80M E 0,92M)
- ESCADA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DEVE SER ADEQUADO REVESTIMENTO, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E CURVA EM
LEQUE (APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E ATENDER NPT 11 E/OU NBR 9077 EM RELAÇÃO AO
DEGRAU EM ESPIRAL)
- ADEQUAR ALTURA DO PÉ-DIREITO NO PLENÁRIO CONFORME NPT 11 E NBR 9077
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Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COMPDEC

RELATÓRIO 13/2018

Protocolo: 2018 36497

Ref.: IMÓVEL PÚBLICO — CÂMARA DOS VEREADORES

Solicitante: Tenente Justino

Telefone: (43) 3343 3946
Endereço: Rua Governador Parigot de Souza, 145

Bairro: Jd. Petrópolis - Londrina

Na tarde do dia 16 de abril de 2018, os engenheiros civis Roberto Frossard e

Heleno Solano Rabello, fizeram uma vistoria na Camara Municipal de Vereadores,

acompanhado da assessoria da Presidência da Câmara Sr. Ricardo Jammes Teixeira,

do Major QOBM Clodomir Marafigo Junior — Coordenador Regional de Proteção e

Defesa Civil e o Tenente QOBM Tiago Justino auxiliar da Coordenação da 3a

Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.

Foram vistoriados todos os gabinetes, depósitos , arquivos, cozinha, plenário,

corredores e constatamos algumas deficiências:

PAREDES E ESTRUTURAS: Existem trincas e fissuras em algumas paredes. A

estrutura apresentou algumas fissuras mas não representam gravidade a ponto da

necessidade de uma interdição.

ELÉTRICA: Existe muita fiação pelo chão, no telhado e fios com emendas.

Toda a parte elétrica e de informática tem que ser readequada.

HIDRÁULICA: Aparentemente não existe um vazamento de grandes
proporções, seria necessário um estudo e testes para uma avaliação mais precisa.

COBERTURA: Vários pontos apresentam infiltrações, que podem caus

desastres devido a um curto circuito ou a perda de-documentos e equipament

importantes por problemas de infiltrações.
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Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COMPDEC

FOTOS DO LOCAL:

Fotos 1 — Fachada lado do estacionamento

Fotos 3 e 4 —fissuras no Arquivo

Foto 5 — Trinca na laje do refeitório

de

Foto 2 — Fachada lado da Prefeitura

Foto 6 — Trincas esternas
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DEFESA CIVIL

LONDRINA

Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COM PDEC

Foto 7 — No piso existe uma trinca que avança
por vários gabinetes

Foto 9 — Fissura na laje e fios emendados

Foto 11 — Trinca na laje

Foto 8 — Trinca internas

Foto 10 — Parte elétrica a ser revisada

Foto 12 — Rebaixamento no piso
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DEFESA CIVIL

LONDRINA

Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COM PDEC

Fotos 13 e 14 — Readequaçk da parte elétrica e informática

Fotos 15 e 16 — Existem pontos de infiltrações que precisam ser corrigidos
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Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COMPDEC

Fotos 17 e 18 — 0 telhado terá que ser todo revisado, as descidas de água readequadas e existem fiações
que não podem ficar soltas como estão.

CONCLUSÃO: Durante a vistoria foram identificadas diversas patologias, porém NÃO
HA NECESSIDADE DE UMA INTERDIÇÃO. Orientamos a contratação de uma empresa
técnica de engenharia que possa levantar todos os problemas e então saná-los de uma
maneira correta e definitiva. 

Londrina, 23 de abril de 2018

HELENO SOLANO RABELLO — CREA — MG - 28 892/D
Vistoria - COMDEC — Núcleo Habita9:-

LUIZ CAND
Res

OLIVEIRA CAU — PR — A50265-0
savel técnico COM DEC — Núcleo Habita o 7,„/—

EVARISTO KUCEKI

\ Coordenador Geral COMDEC
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Cotação - Reforma - Camara de Londrina

Assunto: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 04/09/2018 15:27
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: tiago@deluccaengenharia.com.br, ralfi@wesra.com.br, nivaldo@nseng.com.br,
renata@nseng.com.br, raul@equipeengenharia.com, regional@regionaLind.br,
jm.rocha@regionaLind.br, marcosulysses@mse.com.br, luciana@engebrazil.com.br,
brazil@engebrazil.com.br, biscaia@procelt.com.br, anderson@fkengenhariaeletrica.com.br,
diego@rvtechengenharia.com.br, marwan56@gmail.com

Prezado(a) senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do
edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das especificações em
anexo.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

--Anexos: -

Especificações para elaboração de projetos.pdf 2,7MB

1 de 1 04/09/2018 15:28
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Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Assunto: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 25/09/2018 14:30
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: isabela.varpechoski@hotmail.com, elizabeth@marune.com.br,
marune@marune.com.br, contato@grupoengetech.com.br,
economicaengen haria @gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das especificações em
anexo.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

— Anexos:

Especificações para elaboração de projetos.pdf 2,7MB

1 de 1 02/10/2018 14:30
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Cotação - Reforma - Camara de Londrina

Assunto: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.prgov.br>
Data: 02/10/2018 14:28
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: vivianedandrea@sercomtel.com.br, vivianedandrea@gmail.com,
projetos@a3arquitetura.arq.br, engebrazil@engebrazil.com.br,
carlos@meparquitetura.arq.br

Prezado(a) Senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do
edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das especificações em
anexo.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

--- Anexos:

Especificações para elaboração de projetos.pdf 2,7MB

1 de 1 02/10/2018 14:30
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RES: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Assunto: RES: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: "Aspen Engenharia Ltda" <aspen@sercomtel.com.br>
Data: 11/09/2018 16:11
Para: "'Luiz Fernando Moraes Marendaz" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C Sr. Luiz Fernando

Conforme solicitação, segue o nosso orçamento.

Qualquer dúvida, ficamos a disposição!

At

Rosely
Aspen Engenharia Ltda

 Mensagem original 
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [mailto:luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 5 de setembro de 2018 17:23
Para: aspen@sercomtel.com.br
Assunto: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Prezado(a) senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do
edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das especificações em
anexo.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

.Anexos:

Proposta-Camara.pdf 159KB

1 de 1 14/09/2018 16:33
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ASPEN
Et4GENHARIA

Londrina, lide setembro 2018
Orçamento: 110918 /01 

A
Prefeitura do Municipio de Londrina/Pr.
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
Att. Luiz Fernando Moraes Marendaz

Conforme solicitação, segue orçamento estimativo para elaboração dos projetos
de adequação do prédio da Câmara Municipal de Londrina -Paraná, sito à Rua
Governador Parigot de Souza, 145, conforme memorial descritivo apresentado

Obieto: Prestação de serviços de elaboração de projetos completos
(arquitetônico e complementares para reforma, adequação e ampliação para
adequações necessárias conforme memorial de especificações de projetos da
Prefeitura do Municipio de Londrina/ Secretaria de Obras e Pavimentação /
Diretoria de projetos, pgs 1 à 12.

• Prazo de entrega dos serviços: Até 180 ( cento e oitenta) dias.

• Validade de da proposta: 60 (sessenta dias).

• Total do orçamento estimado:  R$ 312.248,14 ( Trezentos e doze mil,
duzentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) .

No valor estão inclusos todos as despesas com pessoal habilitado, taxas de
CREA, Bombeiros, Concessionárias públicas, impostos incidentes sobre a nota
fiscal.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

aziio Social: ASPEN ENGENHARIA LIDA
CNPJ: 01.780.094.0001-21
Endere . Rua Elvira Burgin, 150 - Jd Oriente Londrina/Pr.
CEP: 86035-177
Telefone: 43 3339 8466

,„.
ASPEN [NCI ¡ARIA LIDA CNN. 01.780.09•Ca001-21 • RIJA ELVER.A MO:106N, I 5() M3 ORIENT,.

C1JP.It6035-177 i.):NDRINA/PR Fone FAN: (043) 133<) F4u, Exnad s 0:10 omtej comb;
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ASPEN
A

Londrina, 11 de setembro 2018
Orçamento: 110918/01 

[E- com.br — as enbravo serc,omtelcom.br_____

Ficamos à disposição,

RIA LIDA
BRAVO
9 8466

ASPEN F,NOENHARIALTDA CNFJ. 0.1.760.094.0001-21. RUA ELV1RA BRUGOIN, 150 - MI OR .C....NTE
(TP.8603.5-177 LONDRINA/PR. Rule Fox (043) 3339 8466 - Emaii• aspen@sercarnte.i.conlbt
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Fw: Cotação - Reforma - Camara de Londrina

Assunto: Fw: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: "Rossianne - Mep Arquitetura e Planejamento" <financeiro@meparquitetura.arq.br>
Data: 03/10/2018 14:20
Para: <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz,

Segue a proposta solicitada.

Fav.o.r...a_c_usar o recehime.ntoll

Att

argigtemv
wanealwolr.

Rossianne Mostasso
Gerente Administrativa

MEP Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário (em frente à Av. Castelo Branco)
CEP 86.050- 720 Londrina / Paraná - Brasil
Fone / Fax: +5543 3328-1020
Site: www.meparquitetura.arq.br

Este documento contém informações de propriedade da MEP Arquitetura e Planejamento e nilo pode ser reproduzido, copiado,
distribuldo ou utilizado, em parte ou integralmente, sem o conhecimento prévio da mesma.
Se vocó recebeu por engano, por favor, elimine-o e notifique por e-mail o remetente. Obrigado.

From: Arq Carlos Marchesi - MEP Arquitetura e Planejamento
Sent: Tuesday, October 2, 2018 2:40 PM
To: Financeiro - Mep Arquitetura
Subject: Fw: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

 Mensagem Original 
From: Luiz Fernando Moraes Marendaz
Sent: Tuesday, October 2, 2018 2:28 PM
To: destinatarios-nao-revelados:
Subject: Cotação - Reforma - Camara de Londrina

Prezado(a) Senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação
do edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das
especificações em anexo.

Cordialmente,

1 de 2 03/10/2018 16:48
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Fw: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail foi verificado quanto a virus pelo AVG.
http://www.avg.com

—Anexos:

111 Proposta de Pregos.pdf 281KB

2 de 2 03/10/2018 16:48
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Londrina, 03 de outubro de 2018.

A Câmara Municipal de Londrina/PR.

Prezados Senhores,

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para o
desenvolvimento do Elaboração de projetos completos (arquitetônico e
complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal do
Município de Londrina/PR.

Fundada em 2004, pelos Arquitetos Carlos Marchesi e Ana Carolina Potier, a
MEP Arquitetura e Planejamento tem desenvolvido, ao longo de seus 13 anos, projetos
que somam mais de 1.700.000 m2 (um milhão e setecentos mil metros quadrados), em
mais de 740 projetos em seguimentos diversificados como Saúde, Indústria,
Corporativo, Pesquisas, Ensino e Laboratórios.

A MEP Arquitetura e Planejamento tem experiência em desenvolvimento de
projetos arquitetônicos de alta complexidade focando no desempenho operacional,
qualidade, segurança, sustentabilidade, criatividade, estética, bem-estar e humanização
de seus usuários.

Atuamos desde o Design Conceitual até o desenvolvimento dos Projetos
Executivos de Arquitetura, começando com a compreensão e a definição clara das
premissas do negócio, necessidades técnicas do cliente e da legislação vigente;
seguindo pela concepção das soluções arquitetônicas e de engenharia; até o
detalhamento para a execução da obra; e incluindo, também, projetos para obtenção de
aprovações junto aos órgãos públicos.

A MEP Arquitetura e Planejamento visa oferecer soluções customizadas,
utilizando as ferramentas mais atuais da arquitetura e engenharia, trabalhando nas
plataformas CAD e BIM, e desenvolvendo projetos com características de
sustentabilidade e certificação.

Nossa equipe conta com mais de 36 profissionais experientes em nossa sede
em Londrina/PR, sob a liderança dos sócios Carlos Marchesi e Ana Carolina Potier, bem
como parceiros e consultores especializados, a fim de atender às necessidades técnicas
e orçamentárias do cliente com um projeto diferenciado, aliado à funcionalidade, que

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369. Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: carlosameparcwitetura.ambr

www.meparquitetura.arq.br
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permitirá agilidade e precisão no atendimento aos pacientes. As soluções de acessos e
circulações internas facilitarão as atividades ali desempenhadas, como também
atenderão às questões de segurança e higiene preconizadas nas normas de vigilâncias
sanitárias. Nossa experiência permite chegar a um projeto com qualidade e custos
adequados à faixa de investimento determinado pelo cliente.

Temos certeza de que estamos preparados para oferecer a melhor solução
arquitetônica visando o melhor aproveitamento do espaço disponível, em observância
às determinações legais e de acordo com as condições locais para o sucesso do
empreendimento.

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA - CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: carlosameDarcwitetura.arq.br

www.meparquitetura.arq.br

Doc juntado em:06/11/2018, Seq.:1.3, por:luizfernando  pag. 31 



LIir
pianejamen

1 OBJETO

Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal do Município de

Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145- Londrina/PR, com área
existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00
m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente.

Conforme a descrição dos projetos abaixo relacionados:

P ROAMS A SEREM CONTRATADOS AREA ESTIMADA '(1314 Mk) VALOR tl NITARIO (R$) VALOR TOTAL (RS)
Projeto Arquitetõnico completo e aprovado — incluso
layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico

da edificação existente;
3.157,88 47,40 149.683,51

Projeto de sinalização e comunicação visual
completo; 3.157,88 9,50 29.999,86

Avaliação Estrutural 2.907,88 7,10 20.645,95

Projeto estrutural completo, projeto de
reforço/reparos que se fizerem necessários na

edificação existente, estrutura metálica e estrutura
de cobertura, estruturas complementares, etc.

(incluso fundações);

250,00 12,00 3.000,00

Projeto de instalações hidrossanitárias e de
prerengão contra incêndios completo— incluso GLP

(se necessirio), drenagem e sistema de
reaprowitamento de águas pluviais;

3.157,88 9,70 30.631,44

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa
tensão completo — incluso telefonia, lógica,

cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes
(segurança e incêndio), CF71/ e sonorização;

3.157,88 14,20 44.841,90

Projeto de instalações de ar condicionado completo. 3.157,88 8,30 26.210,40

TOTAL 305.013,06

2 REMUNERAÇÃO
0 prego para os serviços descritos no Item 1 será de R$ 305.013,06 (trezentos

e cinco mil treze reais e seis centavos), referente aos serviços de mão-de-obra,
salários e encargos sociais.

Obs.1: O faturamento será emitido pela empresa MEP Arquitetura e
Planejamento Ltda.

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369- Londrina/PR CEP: 86.060-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: cadosAmeparouitetura.arcLbr

www.meparquitetura.arq.br
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3 PRAZO
0 prazo de entrega dos projetos será conforme cronograma a ser estabelecido

em comum acordo no inicio do projeto.
Os prazos estão sujeitos à alteração em caso de modificações no projeto e/ou

em função de atrasos nas aprovações pelos Órgãos Públicos

4 VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da Proposta é de 30 (trinta) dias.

5 PRAZO DE EXECUÇÃO
0 prazo para execução 6 de 180 (cento e oitenta) dias.

6 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Estão inclusas na Proposta:
1. Despesas com taxas e emolumentos, de Concessionárias e de Prefeituras,
referentes A avaliação e aprovação de projetos (licenciamento das obras), bem
como despesas referentes ao cadastramento do autor do projeto nos municípios.
Observar que grande parte das Concessionárias e Prefeituras isentam as obras
públicas da cobrança de taxas e emolumentos.
2. Despesas com Plotagens, reconhecimento de firma de assinaturas e pagamento
de ART's.
A Contratada deverá fornecer para a Contratante duas* cópias plotadas de cada
projeto e fornecer o número de cópias plotadas solicitadas por cada órgão legal,
para processos de aprovação e licenciamento.
* uma cópia para fins de medição e uma cópia para arquivo.
Em relação as escalas de desenho e padrões de impressão, a contratada deverá
atender às normas da ABNT e Código de Obras de cada Município, além das
solicitações especificas dos demais Órgãos Legais.
3. Não estão incluidos na proposta: licenciamento ambiental, Relatório de Impacto

••••-, ' :

de Vizinhança e Relatório de Impacto Ambiental.

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369- Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: carlos@meDarcluitetura.ara.br

www.meparqultetura.arq.br
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Agradecemos a oportunidade que Vossa Senhoria nos concede de
colaborar neste empreendimento, assegurando nossos melhores esforços no sentido
de cumprir as tarefas ora propostas.

Atenciosamente,

CARLOS E
Ar. eto

HESI.
42-9

MEP — Arquitetura e Planejamento LIDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369- Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 -E-mail: carlosameparquitetura.anbr

www.meparqultetura.arq.br
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Orçamento Projetos

Assunto: Orçamento Projetos
De: "Viviane D' Andrea" <vivianedandrea@gmail.com>
Data: 17/10/2018 12:45
Para: luizfernando@cml.pr.gov.br

Boa tarde Luiz Fernando,

Conforme solicitado segue orçamento para elaboração de projeto completo para a Câmara
Municipal de Londrina.

Att.

Viviane D'Andréa

Anexos:

Proposta Câmara Municipal de Londrina - OUT 18.pdf 472KB

1 de 1 17/10/2018 13:55
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Londrina, 17 de outubro de 2018.

A
Camara Municipal de Londrina
Londrina — Pr.

Ref.: Orçamento Prestação de Serviço de Elaboração de Projetos Completos

D'Andréa Arquitetos Associados Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av.
Minas Gerais, 722, apto 1001, Cornélio Procópio/PR, inscrita no CNPJ 26.158.507/0001-61, vem
apresentar sua proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos
(arquitetõnico e complementares) de reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal do
Município de Londrina, localizado na Rua Governador Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, com área
existente de aproximadamente 2.907,88m2 (a reformar) e área máxima a ampliar de 250,00m2 para
adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existentes.

Os projetos serão elaborados de acordo com o Programa de Necessidades definido pela Câmara
Municipal de Londrina e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da Câmara Municipal de Londrina, e atender à legislação e normas
técnicas vigentes.

1-) Projetos e Documentos

- Projeto Arquitetõnico completo e aprovado, incluso layout e detalhamentos e levantamento
arquitetônico da edificação existente;
- Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
- Projeto estrutural, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações);
- Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se
necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
- Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica,
cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio) e CFTV;
- Projeto de instalações de ar condicionado completo.

2-) Condições gerais

As diretrizes gerais dos projetos, os procedimentos preliminares e a apresentação de cada projeto
seguirão o caderno de especificações para elaboração de projeto fornecido pela Câmara Municipal
de Londrina.

3-) Valor dos serviços:

Os honorários para a prestação dos referidos serviços profissionais, inclusos os impostos, contidos
nesta proposta serão de R$ 207.800,00 (Duzentos e sete mil e oitocentos reais) conforme
discriminação abaixo:

ndreapgrrviii.corn, 4.3 9 910‘..
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Obra: Elaboração de projetos completos e aprovados para a reforma e adequação do edifício da Camara
Municipal de Londrina

Local: Camara Municipal de Londrina - Rua Governador Parigot de Souza, 145, Londrina/PR
Data: 18/10/2018

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTDE VALOR
SERVIÇO

1

Elaboração de projetos completos e aprovados para a reforma e adequação
do edifício da Camara Municipal de Londrina, com area existente de
aproximadamente 2.907,88m2 (a reformar) e area maxima a ampliar de
250,00m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da
guarita existentes

1.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado, incluso layout e detalhamentos e
levantamento arquitetônico da edificação existente Un 1,00 54.400,00

1.2 Projeto sinalização e comunicação visual completo Un 1,00 6.800,00

1.3
Projeto estrutural, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos
que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e
estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações)

Un 1,00 29.500,00

1.4 Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção de incêndio, completos
- incluso gip, drenagem e sistema de reaproveitamento de aguas pluviais Un 100, 43.000,00

1.5
Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo - incluso
telefonia, lógica, cabeamento estruturado, spda, antena, alarmes (segurança e
incêndio) e cftv

Un 1,00 52.700,00

1.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo Un 1,00 21.400,00
2 TOTAL ORÇAMENTO 207.800,00

4-) Entrega dos projetos:

0 prazo de entrega dos projetos sera de 180 dias corridos, contados a partir da assinatura da
ordem de serviço.

Sem mais para o momento e à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta proposta.

Atenciosamente,

Viviane D'Andréa
CAU A20512-5

De acordo:  / / 

vivo nod a oci roa,;71 1. corn o 9 9102 7018
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RES: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Assunto: RES: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina
De: "Brazil - Engebrazil" <brazil@engebrazil.com.br>
Data: 16/10/2018 17:29
Para: "Luiz Fernando Moraes Marendaz" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz,

Segue valores dos projetos conforme solicitação.

Att

Eng° Brazil Alvim Versoza
Engebrazil Engenharia Elétrica Ltda
Rua São Francisco de Assis 99
Londrina - PR - Brasil
CEP: 86.020-510
Direto: +55 43 3323-1228
Celular: +55 43 99117-9430
Email: brazilgengebrazil.com.br.
Website: www.engebrazil.com.br

 Mensagem original 
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [mailto:luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 2 de outubro de 2018 14:29
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Prezado(a) Senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de elaboração de
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do
edifício de sua sede.

Assim, solicito orçamento para o referido serviço, nos termos das especificações em
anexo.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

—Anexos:

1 de 2 17/10/2018 13:59
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RES: Cotação - Reforma - Câmara de Londrina

Proposta Geral.xlsx 11,1KB

2 de 2 17/10/2018 13:59
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Reforma e adequação do edificio da Camara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot
sde Souza, 145, em Londrina, Paraná, com área existente de 2.907,68 m2 ( a reformar) e área a ampliar

de 250,00m2.

1. PROJETOS DESCRITIVO CONCEITUAL

1.3 ARQUITETONICO

Projeto Arquitetonico completo
aprovado, incluso lay-out e
detalhamentos e levantamento
arquitettõnico da edificação
existente

R$ 158.000,00

1.4 COMUNICAÇÃO VISUAL Projeto de Sinalização e
Comunicação Visual completo R$ 32.000,00

1.5 COMBATE A INCÊNDIO E HIDROSANITARIO

Projeto de Instalações
Hidrosaniotarias e de Prevenção
contra incêndio , completo ,
incluindo GLP, drenagem e
sistema de aproveitamento de
água pluvial

R$ 45.000,00

1.6 ELÉTRICA/TELEFONIA/DADOS/SOM/VOZ/SEGURANÇA

Projeto de Instalações Elétricas
em alta e baixa tensão completo,
incluso Telefonia, Dados, Som,
cabeamento estruturado, SPDA,
antena , alarmes de segurança e
incêndio, CM/ e sonorização.

R$ 75.000,00

1.7 ESTRUTURA

Projeto de Estrutura completo,
incluindo avaliação estrutural e
projeto de reforços e reparos que
se fizerem necessáriona
edificaçãoexistente, estrutura
metálica e estrutura de de
cobertura, estruturas
complemnetares.

R$ 70.500,00

1.4 AR CONDICIONADO Projeto de Ar Condicionado
completo R$ 26.000,00

TOTAL PROJETOS R$ 406.500,00

2. AS BUILT

2.1 AS BUILT

DESCRITIVO

As Built , excluso da proposta R$ 0,00

3. GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO

3.1 GERENCIAMENTO

DESCRITIVO

Gerenciamento R$ 45.000,00
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018. OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS

(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

A Diretoria-Geral enviou termo de referência (sequência 1.2 – fls. 2-21) para a

contratação do objeto em epígrafe. Em seguida, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

iniciou a pesquisa de preços diretamente com fornecedores (sequência 1.3 – fls. 22-40), que

culminou nos valores apresentados na tabela abaixo:

Empresa interessada Orçamento (Valor global) Média

Aspen Engenharia R$ 312.248,14

R$ 275.020,40
MEP Arquitetura R$ 305.013,06

D’andréa Arquitetos R$ 207.800,00

Engebrazil R$ 406.500,00

Observe-se que a média foi formulada com os três menores preços, excluindo o

maior dos orçamentos obtidos.

Diante  disso,  sugere-se  a  fixação  de  preço  máximo no  valor  equivalente  à

media de preços obtida. O aceite desses termos implica contratação com preço máximo global

de R$ 275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil, vinte reais e quarenta centavos).

Assim, encaminha-se o processo para fixação do preço máximo. 

Londrina, 5 de novembro de 2018.

 Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 06-11-2018 às 17:10:31
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  61/2018.  OBJETO:  ELABORAÇÃO  DE

PROJETOS  COMPLETOS  (ARQUITETÔNICO  E  COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA  E  ADEQUAÇÃO  DO  EDIFÍCIO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE

LONDRINA.

A partir das informações apresentadas no relatório de preços dos autos

em epígrafe, fixo como preço máximo para contratação da elaboração de projetos completos

(arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal

de Londrina o valor global de R$ 275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil, vinte reais e

quarenta centavos).

Londrina, 6 de novembro de 2018.

Ailton Nantes
Presidente
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Assinado eletronicamente por:
-Ailton da Silva Nantes,Presidente da Câmara	 em 07-11-2018 às 17:02:25
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

0,00

0,00

0,00

2651Requisição N°:

06/11/2018Em:

Departamento de Suprimentos e PatrimônioDe:

Diretoria GeralPara:

ServiçosAquisição de:

Contratação da elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, conforme Termo de
Referência encaminhado pela Diretoria-Geral.

Especificação:

Conforme Termo de Referência encaminhado pela Diretoria-Geral.Justificativa:

0,00Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00Valor:

Data:

Fornecedor:

O preço máximo global para o serviço a ser licitado foi fixado em R$ 275.020,40.Obs:

Despesa Autorizada: SIM

Obs:

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Diretoria Geral

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

2018/

Obs:

*Saldo Previsto na LDO?

0,00

Funcional programática: 01.020.01.031.0001.1002
Natureza da despesa: 4490.510104 - Edifícios administrativos.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição 400.000,00
0,00

0Sim 400.000,00

Em:

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação

Qtde.:

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação

14/11/2018

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material)

Valor:

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços)

Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matrícula 817
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 109/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Parecer Contábil – Processo Administrativo nº 61/2018 – Contratação de projeto 
de reforma da CML. 

Londrina, 20 de fevereiro de 2019.

Prezado,

Considerando o preço máximo fixado à seq. 2.2 e a mudança de exercício,

solicito  a  indicação  da  dotação  orçamentária  e  do  saldo  respectivo  para  a  contratação

pretendida no processo em epígrafe.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 109/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Parecer Contábil – Processo Administrativo nº 61/2018 – Contratação de projeto 
de reforma da CML. 

Londrina, 20 de fevereiro de 2019.

Prezado,

Considerando o preço máximo fixado à seq. 2.2 e a mudança de exercício,

solicito  a  indicação  da  dotação  orçamentária  e  do  saldo  respectivo  para  a  contratação

pretendida no processo em epígrafe.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 109/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Parecer Contábil – Processo Administrativo nº 61/2018 – Contratação de projeto 
de reforma da CML. 

Londrina, 20 de fevereiro de 2019.

Prezado,

Considerando o preço máximo fixado à seq. 2.2 e a mudança de exercício,

solicito  a  indicação  da  dotação  orçamentária  e  do  saldo  respectivo  para  a  contratação

pretendida no processo em epígrafe.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 109/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Parecer Contábil – Processo Administrativo nº 61/2018 – Contratação de projeto 
de reforma da CML. 

Londrina, 20 de fevereiro de 2019.

Prezado,

Considerando o preço máximo fixado à seq. 2.2 e a mudança de exercício,

solicito  a  indicação  da  dotação  orçamentária  e  do  saldo  respectivo  para  a  contratação

pretendida no processo em epígrafe.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 109/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Parecer Contábil – Processo Administrativo nº 61/2018 – Contratação de projeto 
de reforma da CML. 

Londrina, 20 de fevereiro de 2019.

Prezado,

Considerando o preço máximo fixado à seq. 2.2 e a mudança de exercício,

solicito  a  indicação  da  dotação  orçamentária  e  do  saldo  respectivo  para  a  contratação

pretendida no processo em epígrafe.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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CI. Nº 050/2019-FIN. Londrina, 21 de março de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Saldo Orçamentário PA nº 61/2018

Prezados,

Em atenção a CI nº 109/2019–DSP, e considerando a publicação do Decreto nº
322, de 12 de março de 2019 no Jornal Oficial nº 3745 de 20/03/2019, informamos no
Quadro abaixo a funcional programática e o saldo orçamentário a que se refere o Processo
Administrativo nº 61/2018:

Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001

Elementos de despesa: 4490.5100 – Obras e Instalações

Desdobramento: 4490.510104 –  Edifícios
Administrativos

Saldo orçamentário no elemento de despesa: 4490.51: 400.000,00

Despesas empenhadas com processo de licitação no desdobramento da despesa: 0,00

Despesas empenhadas sem processo de licitação no desdobramento da despesa: 0,00

Previsto no PPA: Sim.

Atenciosamente,

Hermes de Faria Barbeta,
Gerente do Departamento Financeiro.

1

 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 
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Jornal Oficial nº 3745 Pág. 1   Quarta-feira, 20 de março de 2019 
 
 

 
 

 

 

JORNAL DO EXECUTIVO 
ATOS LEGISLATIVOS 

DECRETOS 
DECRETO Nº 322 DE 12 DE MARÇO DE 2019 
  
SÚMULA: Cria e inclui Fonte de Recursos; abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro; e altera o Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso para o exercício financeiro de 2019. 
  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais, 
  

D E C R E T A: 
  
Art. 1º Fica criada e incluída, no Quadro de Detalhamento da Despesa do corrente exercício financeiro, a Fonte de Recursos 068 - Fundo Especial 
da Câmara Municipal, nas Naturezas da Despesa 4.4.90.30 - Material de Consumo; 4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 
4.4.90.51 - Obras e Instalações. 
  
Art. 2º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), junto à Câmara Municipal de Londrina, conforme a seguir especificado: 
   

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor em R$ 

01010.01.031.0001.1.001 4.4.90.30 068 50.000,00 
01010.01.031.0001.1.001 4.4.90.39 068 50.000,00 
01010.01.031.0001.1.001 4.4.90.51 068 400.000,00 

TOTAL 500.000,00 
  
Art. 3º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso I, § 1º, do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do previsto nos §§ 1º e 2º, do artigo 11, da Lei nº 12.805, de 12 de dezembro de 2018. 
  
Parágrafo único. Como Superávit Financeiro considerar-se-á o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) apurado em Balanço Patrimonial 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. 
   
Art. 4º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, previsto no Decreto nº 2, de 1 de 
janeiro de 2019, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme a seguir especificado: 
  

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos Mês 
Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$ 
Inicial Acréscimo Atual 

01010 4.4. 068 Abril 0,00 5.000,00 5.000,00 
01010 4.4. 068 Maio 0,00 5.000,00 5.000,00 
01010 4.4. 068 Junho 0,00 5.000,00 5.000,00 
01010 4.4. 068 Julho 0,00 55.000,00 55.000,00 
01010 4.4. 068 Agosto 0,00 65.000,00 65.000,00 
01010 4.4. 068 Setembro 0,00 65.000,00 65.000,00 
01010 4.4. 068 Outubro 0,00 65.000,00 65.000,00 
01010 4.4. 068 Novembro 0,00 115.000,00 115.000,00 
01010 4.4. 068 Dezembro 0,00 120.000,00 120.000,00 

Total 0,00 500.000,00 500.000,00 
   
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
Londrina, 12 de março de 2019. Marcelo Belinati Martins, Prefeito do Município, Juarez Paulo Tridapalli, Secretário(a) Municipal de Governo, 
Janderson Marcelo Canhada, Secretário(a) Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 
 
DECRETO Nº 328 DE 13 DE MARÇO DE 2019 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

C.I DIR N° 11/2018

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

•

PL:
FL:

Londrina, 13 de Julho de 2018

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar a

Vossas Senhorias o presente Termo de Referência, devidamente instruido com o

Oficio n°. 192/2018 — B/7-3°GB, bem como do Relatório 13/2018 da Defesa Civil —

COMPEC, conforme segue. Da mesma, solicitamos que seja dado o devido

andamento ao feito.

Outrossim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração, da

410 mesma forma, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

'7meida
Diretor Geral
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PREFEITURA DO MUMCIPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Diretoria de Projetos

ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

- OBJETO

Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para

reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal do Município de Londrina, localizada na Rua

Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a
reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e
adequação da guarita existente.

Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as
instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da
CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.

• 
1.1 —ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS:
Os projetos ora contratados serão acompanhados, definidos e aprovados pelos profissionais de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina e por representante da Câmara Municipal de
Londrina.

1.2— PROJETOS E DOCUMENTOS CONTRATADOS:
• Projeto Arquitetônico compieto e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento
arquitetônico da edificação existente;
• Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
• Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações);
• Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se
necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
• Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
• Projeto de instalações de ar condicionado completo.

2— ENTREGA DOS PROJETOS
O prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da ordem de serviço.
A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas â fiscalização, tanto da reforma como da
ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição, a empresa deverá realizar
eventuais ajustes e reapresentar â fiscalização para a definição final, para então dar prosseguimento â
elaboração do projeto executivo e entrega definitiva de todos os projetos.
Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões (quantas forem
necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes detalhadas, para que as propostas
apresentadas atendam a contento todas as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
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A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto para sua

conclusão.
3- CONDIÇÕES GERAIS

Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os órgãos que se

façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel, 1AP,

e outros.

A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações necessárias

para o desenvolvimento adequado dos serviços. 0 desconhecimento da legislação ou de condicionantes

do Contratante não set-6 justificativa para aditivos ou incorreções de projeto.

Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer às Normas Técnicas da ABNT, do IAP, da

COPEL, do SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código de Obras Municipal e

Estadual vigentes. Também deverão ser observadas especificações técnicas de materiais e/ou

equipamentos que estejam relacionados aos projetos contratados e às normas internacionais de

referência, na falta de correspondentes da ABNT.
Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que foram utilizadas

para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características técnicas dos materiais e
equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser especificados nos memoriais relativos dos
seus respectivos projetos.
Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas ou duplas
interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.

Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira
responsabilidade do projetista a compatibilização dos projetos para a execução das obras, mesmo após
a entrega do produto final. Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto
interferiu no andamento da obra, o projetista deverá proceder às adequações necessárias no projeto,
mediante solicitação. As alterações de projeto para atender a compatibilização com o arquitetônico e
demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao solicitado implica em
sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.
A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que porventura
venham a ocorrer durante a execução da obra.
Os projetos deverão conduzir para os melhores resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto
econômico e funcional, adequando-os às condições da obra, também deverão assegurar a máxima
durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e operação
compatível com a instalação do sistema. Utilizar soluções que visem a segurança contra incêndio e
proteção de pessoas e da instalação. Prever reserva de capacidade para futuro aumento de utilização,
flexibilidade da instalação, admitindo a mudança de característica e localização dos equipamentos,
Padronização, simplicidade na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e
competitividade no mercado.
3.1 — DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO:

\'
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Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a

não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo ás seguintes

diretrizes gerais de projeto:

• Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento
em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;
• Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e ás condições
do local de implantação;

• Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e
sistemas da edificação;
• Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a
implantação do empreendimento;

• • Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT e legislação vigente;
• Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
• As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos de operação,
que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das instalações;
• Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica,
lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas ás instalações de todos os equipamentos e mobiliários;
• Os equipamentos que se incorporam diretamente á obra, ou que necessitem de infra-estrutura especial
executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do tipo split e outros indicados pela
Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela
empresa que irá executar a obra.

4- PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar conformações
geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais, ocorrência de passagem pelo
terreno de fiações, tubulações, existência de árvores, muros, benfeitorias a demolir e outros.
Também deverão obter junto ás concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos das redes
públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à eventual necessidade de
ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as
demandas para um perfeito funcionamento da edificação.
Os projetistas deverão indicar nos respectivos memoriais descritivos as normas utilizadas em todo o
processo de elaboração dos projetos.
Deverão ser agendadas reuniões entre os profissionais que estiverem elaborando os projetos e a
fiscalização para que a elaboração do projeto ocorra conforme o especificado no presente documento.
A Contratada deverá:
• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do
contrato.
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• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem

a incidir sobre o objeto do contrato.
• Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas entre os

profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização para a compatibilização dos

projetos, definição alternativa de especificações e adequações que se fizerem necessárias que deverão

ser minutadas e com prazos definidos para as devidas correções.

O projetista deverá conhecer a área da edificação, sua natureza e características, incluindo os seguintes

aspectos:

• Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se perceptíveis, para

determinar soluções acústicas;

• Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao empreendimento, como

energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos sólidos e outros, e sua capacidade, para

posterior levantamento cadastral e utilização pelos projetos especializados.

• Obter informações com relação ás atividades principais, de apoio e de serviços da edificação, atuais e

futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim de permitir a análise de suas
interações e sua composição em espaços.
• Obter informações com relação ao elemento humano que ocupará a edificação, trabalhando ou sendo
atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais e futuros, a fim de poder aferir
características de cada espaço com relação á área requerida, ao conforto ambiental necessário e outros
fatores.

• Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, para realização das várias
atividades programadas para a edificação.
• Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a região.

5— APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
5.1 — PROJETO ARQUITETÔNICO:

Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação para atendimento
legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem como atender ás demandas dos

ocupantes / usuários do local, com especificação de materiais, de técnicas construtivas e de layout,
atendendo ao que dispõe a NBR 13.532 (Elaboração de projeto de edificações — arquitetura). Deverão
ser propostas soluções para o atendimento ás normas de acessibilidade e de saídas de emergência,
bem como atendimento á legislação de prevenção e segurança contra incêndios.
A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente.
A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as atividades e
ocupantes do edifício da CML. Deverá adequar satisfatoriamente todos os gabinetes e ambientes
necessários na edificação, liberando escadas e saídas de emergência. Deverão ser consideradas as
especificidades de cada atividade desenvolvida nos setores, de tal forma que os espaços sejam
distribuídos o mais adequadamente possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional,

41
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levando-se em conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com os

ocupantes do local.

Dentro deste conceito a contratada deverá apresentar proposta, sugerindo a localização adequada dos

ambientes, considerando suas atribuições, afinidades e relacionamentos de trabalho, bem como, indicar

as formas possíveis de separação das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).

Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas ergonômicas

vigentes e critérios técnicos, e seus respectivos mobiliários ergonômicos devidamente especificados e 

quantificados para posterior aquisição. 

Na nova proposta de layout, deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento dos mobiliários

novos e semi-novos.

O detalhamento do projeto também deverá ser apresentado com a indicação dos acabamentos a serem

utilizados, principalmente forro, piso, divisórias e demais revestimentos.
O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços e circulações e

atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização das atividades previstas.

As rampas e escadas deverão obedecer as relações compatíveis de declividade e considerar a

necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico, em conformidade com os

preceitos estabelecidos pelos órgãos públicos e normas técnicas, verificando os critérios de segurança
referentes a escadas, corrimãos, rotas de fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive até
escadas), saídas de emergência e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de
acessibilidade e de prevenção contra incêndios.
A edificação devera atender, sempre que possível, as seguintes condições:
• Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender as atividades a serem
desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;
• Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar forçado), a edificação
devera apresentar desempenho térmico que proporcione economia de energia, evitando troca de
calor/frio com seu interior, que garanta o conforto térmico adequado.
• Ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados com elementos adequados
de controle;

• Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações aos outros
ambientes.

• Atender ao Decreto Municipal 768 de 23 de setembro de 2009, NBR 10004, Resoluções do CONAMA
307 e 348 no que couber e prever condições e espaços para ser organizado o sistema de coleta seletiva
da unidade, bem como sua disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.
• Prever captação e utilização de aguas de chuva, central de disposição de resíduos sólidos visando sua
reciclagem e outros que contribuam a sustentabilidade.
• Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.
O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística externa com
definição das areas secas e úmidas, areas de plantio e respectivas espécies vegetais, pontos de
iluminação, irrigação e drenagem, harmonizado com o conceito arquitetônico proposto considerando
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princípios de conservação de energia, sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto

permeabilidade. Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico. 

Os Materiais e as Técnicas Construtivas empregadas deverão ser considerados em relação à evolução

tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos serviços e produtos da edificação bem

como de sua segurança e manutenção.

A elaboração do layout terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos

de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das

atividades previstas.

A organização e o dimensionamento do projeto/layout serão realizados a partir da listagem dos espaços

e de suas características qualitativas e quantitativas, conforme definido pela Camara Municipal de

Londrina.

5.1.1 — DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

O projeto arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:

• Estudo preliminar e Memorial Justificativo;

• Anteprojeto;

• Projeto legal;

• Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da etapa

imediatamente anterior, ou seja o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a aprovação do estudo

preliminar e memorial justificativo, conforme sequência apresentada acima. Para o inicio da etapa

referente ao projeto executivo e detalhamentos, sera necessária também a aprovação do projeto legal
pelo órgãos competentes.
A representação completa do projeto de Arquitetura devera canter, de forma clara e precisa, todos os
detalhes construtivos e indicações necessárias a perfeita interpretação dos elementos, de forma a
possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Devera ser fundamentado em quantitativos de
serviços, perfeitamente especificados, e demais indicações necessárias à fixação dos prazos de
execução e o respectivo cronograma físico-financeiro.

O Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cartes, fachadas e
ampliações/detalhamento de areas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de
papel que permita fácil manuseio na obra.
Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser apresentados
em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR
6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura, especificações, critérios de execução,
recebimento e medição, que poderão ser padrões.
5.1.2 — LAYOUT:
A elaboração terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de
funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das
atividades previstas.
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Deverá ser obedecida a legislação e a normatização especifica para o tratamento ergonômico do

mobiliário.

A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas

características qualitativas e quantitativas.

51.3— REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:

a) a implantação do edifício, onde constem:

- A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da implantação;

- A representação do terreno com as características plan ialtimétricas e cadastrais;

- A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada pavimento e/ou área que esteja

em nível diferente do RN. As rampas deverão ter suas indicações de declividade e sentido especificadas,

sempre atendendo ás normas especificas;

- As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas

(calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva indicação da declividade para

drenagem superficial;

- As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência preestabelecida e

corretamente identificada;

- A localização dos elementos externos construídos, como estacionamentos, construções auxiliares e

outros.

b) o edifício, compreendendo:
- Plantas de todos os pavimentos, com destinação dos compartimentos e medidas internas, espessura
de paredes, material, acabamento e indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
- Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris e
sentido de abertura;
- Escoamento das águas, a posição de calhas, condutores e beirais, reservatórios, "domus", rufos e
demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos,
sempre com indicação de material e demais informações necessárias;
- Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
- Cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e
áreas impermeáveis, altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso
acabado, tudo sempre com indicação ciara dos respectivos materiais de execução e acabamento;

I- mpermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade;
- Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação dos metais,
equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a necessidade;
- Esquadrias: a quantidade, o material componente, fechaduras, fechos, dobradiças, acabamento e
movimento das peças, sejam horizontais ou verticais, o tipo de vidro e espessura que deverá ser
especificado considerando a altura/pressão de vento, quando for o caso;
- Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra a executar, como
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coberturas, pegas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros pianos de trabalho,

armários, divisórias, esquadrias, pisos, equipamentos de segurança e arremates necessários deverão

ser detalhados.

Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo dos projetos e

especificações.

5.2 — PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL COMPLETO:
Deverá ser elaborado conforme as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de

referência, na falta destas.

Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar acessos, entradas,

ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais.
O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira clara.

Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários para a correta

quantificação e execução dos serviços.
A escolha do material para comunicação e sinalização interna e externa devera proporcionar
durabilidade, acessibilidade e desempenho adequado ao tipo de utilização e harmonia visual, estética e
arquitetônica.

Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e pelo Corpo de
Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei Federal N° 10.098, de 19 de
dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.
5.3 — PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES:
Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da edificação as
normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros), ao projeto de
reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da nova estrutura metálica de
cobertura, estando incluídos os respectivos projetos de fundação necessários.
Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e
serviços, relação detalhada de materiais e equipamentos e memorial descritivo.
Consistirá do projeto de toda a infraestrutura e a superestrutura, devendo ser apresentadas:
- planta de locação de todos os elementos estruturais (em concreto armado ou metálicos);
- detalhamento de todos os elementos estruturais — pilares, vigas, lajes, tesouras, terças,
contraventamentos, fechamentos e outros;
- detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros;
- detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
- planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas, de preferência em escala 1:50;
- planta com detalhes das armaduras de todas as pegas e elementos estruturais;
- planta com detalhes das formas de todas as peças e elementos estruturais, inclusive com a locação e
descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50, inclusive com indicação de
contraflecha;
- tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha;
- cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias;
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- tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das peças e

elementos utilizados;
- plantas, cortes, detalhes e elevações que se fizerem necessárias para a perfeita compreensão da

estrutura;

- detalhamento e especificação da fabricação e montagem da estrutura metálica, inclusive a pintura de

proteção e de acabamento, com espessura de película e caracterização de aplicação;

- detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado;

- especificação/detalhamento dos sistemas de impermeabilização que forem necessários;

- detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

0 projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo ser previstos e

indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os elementos dos demais

projetos;

5.4 — PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS:

Refere-se ao projeto completo para todas as instalações hidráulicas da Câmara Municipal de Londrina,

devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações existentes.
Os projetos deverão obedecer às normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos dispositivos
legais federais, estaduais e municipais, às resoluções da ANVISA, aos regulamentos de
concessionárias, às especificações de fabricantes de materiais e às normas internacionais de referência,
na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser elaborado levando em conta também as questões
ambientais, considerando a utilização de sistemas/equipamentos com maior eficiência e menores custos
relacionados a consumo e manutenção.
Deverá abranger as seguintes instalações: entrada, alimentação, centrais, elevação, reserva e
distribuição de água fria; coleta e afastamento de águas pluviais (incluso sistema de reaproveitamento de
águas pluviais); drenagem e dissipação de energia hidráulica; coleta, tratamento de disposição de
esgotos, sistema de prevenção e combate a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e
instalações de GLP.

Serão constituídos de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais
e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais e equipamentos, memorial descritivo e
Anotações de Responsabilidade Técnica.
O Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo de Bombeiros e
o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela SAN EPAR.
A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as características,
bitolas, dimensões, elevações, etc, dos elementos projetados, a localização de reservatórios, aparelhos
sanitários, equipamentos e pontos de consumo; colunas ou prumadas de tubulações, caixas de
passagem, todas as canalizações de qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias
para o bom entendimento do projeto.
As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e compreensão
do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara.
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Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas, comprimentos

dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais e críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e

outros elementos.
Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.

5.5 — PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA E BAIXA TENSÃO COMPLETO — INCLUSO

CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA/TELEFONIA), SPDA, ANTENA, ALARMES (SEGURANÇA E

INCÊNDIO), CFTV E SONORIZAÇÃO:

Consistirá de projetos completos de instalações elétricas, cabeamento estruturado (lógica/telefonia),

sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/seguranga/alarmes e sonorização para

atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de Londrina.

As instalações deverão ser projetadas obedecendo ás normas técnicas vigentes e levando em conta

aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia e de facilidade de operação e

manutenção.
O projeto deverá ser constituído de representação gráfica, memorial de cálculo, especificações de

materiais e serviços, relação de materiais e equipamentos com quantitativos, memorial descritivo, cartas

de aprovações das concessionárias e Anotações de Responsabilidade Técnica.

Os projetos deverão obedecer ás normas da ABNT, à legislação federal, estadual e municipal, aos

regulamentos de concessionárias, ás especificações de fabricantes de materiais e ás normas

internacionais de referência (na falta de correspondentes da ABNT).

Deverão estar contemplados no projeto de instalações elétricas todos os sistemas e equipamentos que

forem necessários para a perfeita utilização do local.

Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de passagem, etc.

O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com vistas a preservar

os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá possuir seu quadro de distribuição

especifico, identificado, sinalizado e de fácil acesso. Cada disjuntor deverá estar identificado conforme o

setor ou circuito que alimenta. Deverá ser fornecida documentação para a fácil identificação do setor, no

caso de emergência.
Farão parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso cabines de

transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede.
O sistema de iluminação deverá ser projetado levando em conta os aspectos luminotécnicos, e ser

dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da ABNT e em conformidade com o

recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O projeto de cabeamento estruturado (telefônia/lógicas-dados) deverá ser elaborado levando em
consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar, dimensionar e detalhar todos
os componentes e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Também deve
ser projetada/especificada a rede sem fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina.
O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo
ser projetados (no mínimo): sistema de detecção e alarme de incêndios/fumaça, sistema de alarme da
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edificação e circuito interno de TV (corn câmeras, conforme normas aplicáveis). O local da centrai de

monitoramento será definido nas reuniões com os projetistas.

0 projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá se elaborado

considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de seguir as normas

especificas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos os elementos e detalhamentos

para a perfeita execução do sistema.

Deverão ser projetadas instalações elétricas/lógicas novas para todos os ambientes, novos e existentes,

sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente estabilizados.

A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o traçado da rede

pública e plantas arquitetônicas (preferencialmente em escala 1:50) contendo a disposição da entrada de

serviço, localização de quadros, pontos de consumo, traçado da rede com respectivas bitolas,

representação simbólica de condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de

sinalização de obstáculos, chaves bóias, localização de aterramentos, iluminação de emergência,

compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente. Deverão ser

apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.

5.6 — PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:

Refere-se ao projeto de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica que forem necessários

para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser realizado levantamento dos

equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua manutenção/adaptação ao novo layout.

Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do local,

principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo com as normas

técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência na falta destas.

A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá estar de acordo

com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada previamente quanto ao tipo de

instalação que se pretende utilizar.

O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos, em escala

adequada e de maneira clara. Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhes

necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.

6— RECEBIMENTO DOS PROJETOS:

Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com assinatura dos

responsáveis técnicos) e em CDs (nas versões xis, doc, pdf e dwg); devem estar acompanhados de
anexos, memoriais, quantitativos e aprovações de projetos pela Municipalidade, SERCOMTEL, COPEL,
SANEPAR, Corpo de Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser
necessários. Juntamente com os projetos devem ser entregues cópias de todas as Anotações/Registros
de Responsabilidade Técnica de todo os projetos contratados, devidamente assinadas e recolhidas.
Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que integram o projeto,
constituirão propriedade/patrimônio da Prefeitura do Município de Londrina.

f-\1
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Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanta a eventuais adequações que forem

necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os

profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais adequações que forem

necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os

profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

Londrina, Junho de 2018.

(
ia4ehYouz 
1 
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ESTADO DO PARANÁ
POLICIA MILITAR

CORPO DE BOMBEIROS
TERCEIRO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Oficio n°. 192/18 — B/7-3°GB Londrina, PR, 07 de maio de 2018.
Assunto: Informação.
Anexo: Relatório de Vistoria

Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Londrina

Informo a Vossa Senhoria que foi realizado vistoria na Câmara Municipal de
Londrina em data de 23 de abril de 2018, sendo gerado Relatório de Vistoria em Edificação n°
3.1.01.18.0001144639-03 em anexo.

2. Informo a Vossa Senhoria ainda que o Corpo de Bombeiros solicita a interdição
das áreas inferiores da galeria do plenário da edificação, pois está área não atende as
condições mínimas de segurança para o desnível existente no local, podendo trazer riscos aos
seus ocupantes.

Respeitosamente,

Cap. QOBM Rene A uasib oe. i a e Oliveira
Chefe do SPCIP do 3° GB.

Ao Sr. Presidente
AILTON DA SILVA NATES
Câmara Municipal de Londrina
Londrina/PR.
RB 0

30 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Rua Jaguaribe, 473 - Vila Nova - CEP 86.025-490 - Londrina/PR.

Tel: (043) 3373-2900 - Fax (043) 3373-2916
"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"

E-MAIL: nakamura@pm.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
3GB - SPCIP LONDRINA

RYE - RELATÓRIO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO
3.1.01.18.0001144639-03

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, vistoriou o
estabelecimento ocupado por CAMARA DE VEREADORES DE LONDRINA, constatando a necessidade de
adequação em relação as seguintes medidas de segurança contra incêndio e pânico, por não estarem de acordo com as
normas:

Localização:
R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145
CENTRO
86.015-903 LONDRINA - PR

Inscrição Imobiliária: Indicação Fiscal:

4, Ramo Atividade Econômica (de acordo com CNAE)

8411/6-00- ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM GERAL

Medidas de Segurança: ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO, ALARME DE
INCÊNDIO, BRIGADA DE INCÊNDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EXTINTORES,
HIDRANTE E MANGOTINHOS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

DOCUMENTAÇÃO
11 APRESENTAR PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PROJETO - PSCIP, APROVADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS.
13 APRESENTAR ART ATUALIZADA, REFERENTE À EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO.

CENTRAL DE G.L.P.
25 MANTER RECIPIENTES DE GLP AFASTADOS, NO MINIMO, 3 METROS DE RALOS, ABERTURAS PARA PAVIMENTOS
INFERIORES E PONTOS ELÉTRICOS DE IGNIÇÃO.
28 PROVIDENCIAR PARA QUE RECIPIENTES DE GLP DE USO RESIDENCIAL (P-5, P-8 E P-13), SEJAM COLOCADOS EM
ABRIGO EXTERNO E RESISTENTE AO FOGO.

Itens Complementares:
- RAMPA DE ACESSO EXTERNA DEVE ATENDER NPT 11 OU NBR 9077

- IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO APROVADO PELO CB

- ADEQUAR ESCADAS DE ACESSO RESTRITO NO PLENÁRIO (MINIMO 0,80M)

- NÃO FOI LOCALIZADO BARRILETE, VÁLVULA DE RETENÇÃO E NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 0 VOLUME DO RESERVATÓRIO
- ADEQUAR ABERTURA DAS PORTAS DO PLENÁRIO NO NÍVEL TÉRREO (ATENDER NPT11 OU NBR 9077)

- ADEQUAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PLENÁRIO

- ADEQUAR GUARDA-CORPO DA GALERIA DE PUBLICO DO PLENÁRIO

- ADEQUAR HIDRANTE DE RECALQUE CONFORME NORMA

- AS PORTAS PRINCIPAIS DE ACESSO A EDIFICAÇÃO DEVEM ABRIR NO SENTIDO DO FLUXO DE SAÍDA OU APRESENTAR TERMO
DE COMPROMISSO DE QUE AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE 0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- INSTALAR SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA COZINHA

- CORRIGIR TODOS OS CORRIMÃOS COM ALTURA FORA DE NORMA (ENTRE 0,80M E 0,92M)
- ESCADA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DEVE SER ADEQUADO REVESTIMENTO, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E CURVA EM
LEQUE (APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E ATENDER NPT 11 E/OU NBR 9077 EM RELAÇÃO AO
DEGRAU EM ESPIRAL)
- ADEQUAR ALTURA DO PÊ-DIREITO NO PLENÁRIO CONFORME NPT 11 E NBR 9077
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- RAMPA DE ACESSO A GALERIA DE PÚBLICO (ADEQUAR INCLINAÇÃO, REVESTIMENTO DO PISO, CORRIMÃO E GUARDA-
CORPO)
- ADEQUAR CORREDOR DO ULTIMO PISO DA GALERIA DO PLENÁRIO

- APRESENTAR ART DA REDE DE HIDRANTES (FUNCIONAMENTO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E ESTANQUEIDADE)

- DEGRAU DA GALERIA DO PLENÁRIO COM ALTURA DE 45CM (REVER FORMULA DE BLONDEL)

- RESTRINGIR ACESSO DO NÍVEL INFERIOR DA GALERIA DO PLENÁRIO EM AMBOS OS LADOS ATÉ ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO

- FACHADA ENVIDRAÇADA NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA PREVISTO NA NPT 11 OU NBR 9077 (RESISTÊNCIA DO
VIDRO)

- APRESENTAR CERTIFICADOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME NPT 17

- CORRIGIR TODOS OS GUARDA-CORPOS COM ALTURA INFERIOR A 1,05M

- APRESENTAR ART DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

- ADEQUAR LARGURA DA PORTA DE ACESSO A GALERIA DO PLENÁRIO DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE PUBLICO

- ADEQUAR CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E CMAR DE TODO PLENÁRIO

ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

- Após regularização das pendência acima, dar reentrada no pedido de vistoria via intemet, ou pessoalmente no Serviço
de Prevenção portando este documento.
- 0 contribuinte tem um prazo de (90) noventa dias para a conclusão das adequações contidas neste relatório. Após isto,
fica o contribuinte NOTIFICADO que, deverá adequar a edificação e área de risco às normas conforme itens constantes
deste documento, e que se decorridos (30) dias após o vencimento do Relatório sem que seja informada a adequação ao
Corpo de Bombeiros, será emitido Reprovação do Estabelecimento.
- Após emitida a Reprovação do Estabelecimento, a regularização será possível reiniciando o processo.

LONDRINA, PR, 7 de Maio de 2018

IMP

A assinatura nos documentos e
Sistema Prevfogo, fica dispen

A autenticidade deverá ser corma‘1

www.prevfogô.pr.gov.br

E

s por meio eletrônico, através do
terios da NPT 001/2011.

teço

CAPITAO RENE AUGUSTO BORTOLASSI DE OLIVEIRA

Serviço de Prevenção
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DEFESA CIVIL

LONDRINA

Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil — COMPDEC

RELATÓRIO 13/2018

Protocolo: 2018 36497
Ref.: IMÓVEL PÚBLICO — CÂMARA DOS VEREADORES
Solicitante: Tenente Justino

Telefone: (43) 3343 3946
Endereço: Rua Governador Parigot de Souza, 145

1110 
Bairro: Jd. Petrópolis - Londrina

Na tarde do dia 16 de abril de 2018, os engenheiros civis Roberto Frossard e
Heleno Solano Rabello, fizeram uma vistoria na Câmara Municipal de Vereadores,

acompanhado da assessoria da Presidência da Camara Sr. Ricardo Jammes Teixeira,
do Major QOBM Clodomir Marafigo Junior — Coordenador Regional de Proteção e
Defesa Civil e o Tenente QOBM Tiago Justino auxiliar da Coordenação da 3'
Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.

Foram vistoriados todos os gabinetes, depósitos , arquivos, cozinha, plenário,
corredores e constatamos algumas deficiências:

PAREDES E ESTRUTURAS: Existem trincas e fissuras em algumas paredes. A
estrutura apresentou algumas fissuras mas não representam gravidade a ponto da
necessidade de uma interdição.

ELÉTRICA: Existe muita fiação pelo chão, no telhado e fios com emendas.
Toda a parte elétrica e de informática tem que ser readequada.

HIDRÁULICA: Aparentemente não existe um vazamento de grandes
proporções, seria necessário um estudo e testes para uma avaliação mais precisa.

COBERTURA:  Vários pontos apresentam infiltrações, que podem caus
desastres devido a um curto circuito ou a perda de-documentos e equipamentds
importantes por problemas de infiltrações. /I/

Doc juntado em:26/04/2019, Seq.:2.7, por:luizfernando  pag. 67 



•

DEFESA CIVIL Prefeitura do Município de Londrina
Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil - COM PDEC

FOTOS DO LOCAL: 

Fotos 1 — Fachada lado do estacionamento

Fotos 3 e 4 —fissuras no Arquivo

Foto 5 — Trinca na laje do refeitório

Foto 2 — Fachada lado da Prefeitura

Foto 6 — Trincas esternas
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Foto 7 — No piso existe uma trinca que avança
por vários gabinetes

Foto 9 — Fissura na laje e fios emendados

Foto 11 — Trinca na laje

Foto 8 — Trinca internas

Foto 10 — Parte elétrica a ser revisada

Foto 12 — Rebaixamento no piso
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Mimmomor Prefeitura do Município de Londrina

Coordenadoria Municipal de Proteção e

Defesa Civil - COMPDEC

Fotos 13 e 14 — Readequação da parte elétrica e informática

Fotos 15 e 16 — Existem pontos de infiltrações que precisam ser corrigidos
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Fotos 17 e 18 — 0 telhado terá que ser todo revisado, as descidas de água readequadas e existem fiações
que não podem ficar soltas como estão.

CONCLUSÃO: Durante a vistoria foram identificadas diversas patologias, porém NÃO 
HÁ NECESSIDADE DE UMA INTERDIÇÃO. Orientamos a contratação de uma empresa 
técnica de engenharia que possa levantar todos os problemas e então saná-los de uma
maneira correta e definitiva. 

Londrina, 23 de abril de 2018

HELENO SOLANO RABELLO — CREA — MG -28 892/D
Vistoria - COMDEC — Núcleo Habitag.

LUIZ ckipiDarvEIRA CAU — PR — A50265-0
Res f, 6§-áve I técnico C*MDEC — Núcleo Habita o

EVARISTO KUCEKI

Coordenador Geral,./COMDEC

Doc juntado em:26/04/2019, Seq.:2.7, por:luizfernando  pag. 71 



Doc juntado em:26/04/2019, Seq.:2.8, por:luizfernando  pag. 72 



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

DESPACHO – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

Processo Administrativo - DG nº. 61/2018

Objeto:  Contratação  da  elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e

complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara  Municipal  de

Londrina.

Autorizo a abertura do procedimento de contratação do objeto em epígrafe, 

conforme Termo de Referência juntado aos autos.

Londrina, 26 de abril de 2019.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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Assinado eletronicamente por:
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho – Designação de fiscal

Processo Administrativo - DG nº. 61/2018

Objeto:  Contratação  da  elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e

complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara  Municipal  de

Londrina.

Considerando  o  disposto  no  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013  e  considerando  o

Ofício 039/2019-SMOP-GAB da Secretaria de Municipal de Obras Públicas (seq.  2.8 dos

autos), designo:

a) Como Fiscais Técnicos, os Engenheiros Alessandro Tonial – Matrícula

15914-0,  e  Antônio  Luiz  Sokoloski  –  Matrícula  14231-0,  profissionais  de  engenharia  da

Prefeitura Municipal de Londrina que acompanharão e elaboração e aprovarão os projetos.

b)  Como  Fiscal  Administrativo,  o  servidor  Ricardo  Jammes  Teixeira  –

matrícula 918, responsável pelo acompanhamento e aprovação dos projetos.

Londrina, 26 de abril de 2019.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 26-04-2019 às 15:33:23
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo - DG nº. 61/2018

Objeto:  Contratação  da  elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e

complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara  Municipal  de

Londrina.

Em  atenção  ao  artigo  7º,  §  1º  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  designo  a

servidora  Lilian Matsubara Denobi Vieira,  matrícula  11018,  para a  Gestão  do Contrato

decorrente do presente processo.

Londrina, 26 de abril de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 26-04-2019 às 15:27:11
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. .../2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 62/2018

TIPO: MENOR PREÇO

A Câmara Municipal de Londrina torna público que fará realizar licitação,
na modalidade pregão presencial,  do tipo menor preço,  visando a contratação de empresa
especializada para a prestação do serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico
e  complementares)  para reforma e adequação do edifício  de sua sede,  localizado na  Rua
Governador  Parigot  de  Souza,  145  -  Londrina/PR,  cujas  despesas  correrão  por  conta  da
Funcional  Programática:  01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa:  4490.510104 –
Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.

O procedimento licitatório  reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de julho  de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E

COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE LONDRINA

PREÇO MÁXIMO TOTAL:   R$ 275.020,40 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E VINTE

REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz, ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados
e autorizados pela Portaria nº. 186/2018, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os  envelopes  serão  abertos  no  dia  ……………..,  às  …….,  na  sala  de
reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de Souza,
nº.  145,  Centro  Cívico  Bento  Munhoz  da  Rocha  Neto,  com  o  credenciamento  dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS

8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 18H):  ANDERSON ABE (RAMAL 3374-1324)  E FELIPE PAIM

(RAMAL 3374-1265).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O  objeto  desta  licitação  é  a  Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e
complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Camara  Municipal  de
Londrina,  localizada  na  Rua  Governador  Parigot  de  Souza,  145  -  Londrina/PR,
conforme especificações do Anexo I deste edital.

2 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital  (Anexo I)  e as condições de pagamento e
obrigações das partes estão dispostas na minuta do Contrato Administrativo (Anexo
VII).

3 As  empresas  interessadas  poderão  realizar  vistoria  nas  dependências  da  Câmara
Municipal  de  Londrina,  com  o  objetivo  de  melhor  dimensionar  a  elaboração  da
proposta.

3.1 As vistorias deverão ser agendadas com a Diretoria-Geral, pelo telefone (43) 3374-
1234,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  13:00  às  18:00  e  serão  acompanhadas  pelo
servidor Ricardo Jammes Teixeira.

3.2 Realizada  a  vistoria,  será  fornecido  atestado  de  que  o  representante  da  empresa
interessada vistoriou o prédio da Câmara Municipal de Londrina.

3.3 O atestado fornecido deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope
nº 1 – Proposta.

4 Caso  a  empresa  interessada  opte  por  não  realizar  a  vistoria,  deverá  apresentar
declaração  no  sentido  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta (conforme modelo do Anexo V).

4.1 A declaração deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 –
Proposta.

5 O valor global máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$
275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil e vinte reais e quarenta centavos).

SEÇÃO II –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As  despesas  advindas  da  presente  licitação  correrão  por  conta  da  Funcional
Programática:  01.010.01.031.0001.1001  e  Elemento  de  despesa:  4490.510104  –
Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.
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SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

8 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá  apresentar  ao
Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
9.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas

licitantes;
9.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III);
9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá

constar também: 
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
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9.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução
Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos relacionados
à sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de intenção de
recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.

11 O representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como participante  deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.2O  documento  do  subitem anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Considera-se encerrada a  fase de  credenciamento  no momento  em que é  iniciada  a
abertura do primeiro envelope de proposta.

14.1Não  será  aceita  a  participação  de  empresa  cujo  representante  se  apresente  após
encerrada a fase do credenciamento.

14.2Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
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contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

15.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta)
minutos antes da abertura da sessão pública.

16.1Nessa  hipótese,  os  dois  envelopes  (um  com  a  proposta  e  o  outro  com  a
documentação), a declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de
habilitação do Edital (Anexo III) e, se for o caso, a declaração de que a empresa se
enquadra  como  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (Anexo  IV),
acompanhada  da  certidão  aludida  no  item 10.1,  deverão  ser  acondicionados  em
invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:
16.1.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/

[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização
da sessão]”.

16.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra  inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo proponente e deve
apresentar: 

17.1A descrição  do(s)  serviço(s)  cotados,  observadas  as  especificações  constantes  do
Anexo I do presente edital.

17.2O  preço global do serviço,  em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real),  no  qual  devem  estar  incluídos  todos  os  custos  decorrentes  da  execução
contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam
na contratação do objeto.

17.3A assinatura do representante da pessoa jurídica proponente, identificado no estatuto
social ou ata correspondente, e do profissional técnico responsável pelo orçamento,
legalmente habilitado nos termos do art. 14 da Lei 5.194/66, com menção explícita
de seu título profissional e o nº da carteira referida no art. 56 da mesma lei.
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18 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

18.1Planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da proposta
nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital).

18.2 O atestado de vistoria do prédio da Câmara Municipal de Londrina ou a declaração
de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus
anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme
modelo do Anexo V).

19 A apresentação da proposta implica:

19.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
19.3Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato

Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em
assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente
convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

24 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
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especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela  inexistência  de qualquer  alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26 Caso  não  haja  no  mínimo  3  (três)  propostas  na  condição  do  item  anterior,  serão
selecionadas  as propostas  que apresentarem os  menores  preços,  até  o máximo de 3
(três). 

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27.1O critério de julgamento será o de menor preço global, sendo aceito somente duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço venha a  ser  desclassificada  ou,  ainda,  inabilitada,  o  Pregoeiro restabelecerá  a
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos
nos itens anteriores.

30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade  da  Lei  Complementar  nº.  123/2006  e  passará  ao  julgamento  das
propostas.

SEÇÃO VIII  –  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Doc juntado em:26/04/2019, Seq.:2.12, por:luizfernando  pag. 83 



Pregão Presencial nº. .../2019 9

Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

33 A  não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas serão convocadas pelo Pregoeiro a decomporem o valor de seu lance final
nos termos de sua planilha de formação de preços, podendo ser concedido prazo para
recomposição da planilha.

36 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua
aceitabilidade.

37 Será desclassificada a proposta final que:

37.1Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
37.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital.
37.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim considerados  aqueles  que,

comprovadamente,  forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

37.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação ao  preço e  à
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

39 Qualquer  interessado  poderá  solicitar  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
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Pregoeiro examinará a proposta  subsequente,  e,  assim sucessivamente,  na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (Envelope nº. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora  do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo art.  43 da Lei
Complementar nº. 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para a  habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo,  estatuto ou contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

47.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

47.5Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  por
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meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

48.1Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial  ou Extrajudicial  expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

48.2Balanço patrimonial  registrado e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2018, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  para  atendimento  dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante

48.2.2 Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 por meio de
apresentação de memória de cálculo.

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:

49.1 Comprovante  de  registro  da  empresa  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia  (CREA),  mediante  apresentação  de  Certidão  de  Registro  de  Pessoa
Jurídica,  comprovando  que  tanto  a  empresa  quanto  o  responsável  técnico  pelo
projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.º 5.194 de 24/12/66 e
das Resoluções nº 218/73 e nº 266/79 do CONFEA.

49.2 Prova  de  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta  licitação,  por  meio  da
apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  acompanhado  de  atestado(s)  de
capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
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em nome dos responsáveis pela elaboração dos projetos, devidamente registrado no
CREA/CAU.
49.2.1 Considera-se  compatível com  o  objeto  desta  licitação  a  elaboração  dos

seguintes projetos de edificação, com área igual ou superior a 1.500,00 (um mil
e quinhentos) m2: 

49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo; 
49.2.3 Projeto de estrutura metálica; 
49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios; 
49.2.5 Projeto de instalações elétricas; 
49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

49.3Declaração da empresa indicando o profissional que será o Coordenador Geral
(engenheiro civil  ou arquiteto e  urbanista)  da Equipe Técnica para execução dos
serviços.

49.4Declaração  da empresa  indicando  a  equipe  técnica que  será  responsável  pela
elaboração dos projetos objeto desta licitação, detentores dos acervos e atestados de
capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2 acima, devendo a equipe
ser composta por, no mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil
e 1 (um) Engenheiro Eletricista.

49.5Declarações  firmadas  pelos  profissionais  indicados  pela  empresa licitante  no
subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto.

49.6Comprovação de que o Coordenador Geral para o projeto, indicado pela empresa
no subitem 49.4, pertence ao quadro permanente de empregados da empresa, na
data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços ou, caso o Coordenador Geral
para o projeto ou algum do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s), indicados
pela empresa seja o sócio ou acionista da licitante, deverá fazer prova através do
Contrato Social ou Estatuto.

50 A empresa  deverá  apresentar  uma  declaração de  que  não  há  em  seu  quadro  de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.

51 Os documentos,  com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de
que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério
da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
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emissão de certidão positiva com efeitos de negativa,  nos  termos do art.  43 da Lei
Complementar nº. 123/2006.

52.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da
Lei Complementar nº. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize,  poderá a Câmara Municipal de Londrina,  sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos  emitidos  via  internet estão  sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

55 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar  contrarrazões em igual  número de dias,  que começarão a
correr  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes  assegurada vista  imediata  dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:

57.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

57.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

58 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo estas sido apresentadas
ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
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devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina,
que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E DA HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

61 O Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor da licitação e remeterá os autos
para  a  homologação  da  Presidência  da  Câmara  Municipal  de  Londrina  diante  das
seguintes condições: 

61.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão. 
61.2Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

62 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificando  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias,  após  a  homologação do certame,
devendo  as  empresas  retirá-los  até  5  (cinco)  dias  após  aquele  prazo,  sob  pena  de
inutilização dos mesmos.

63.1A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
63.2O ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto

de registro simples em termo específico devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VII deste edital).

64.1Ante  a  solicitação  da  empresa  e  concordância  da  Diretoria  Geral  da  Câmara
Municipal  de  Londrina,  o  prazo  definido  para  a  assinatura  do  instrumento  é
prorrogável, uma vez, por igual período.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
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exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

65.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

66 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.

67 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes  presentes  que  aceitarem  assiná-la,  com  registro  detalhado  de  todas  as
ocorrências.

69 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

70 Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  subsequente,  no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

71 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

73 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

74 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal  de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

78 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

79 O resultado desta licitação será publicado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

80.1Anexo I: Termo de Referência;
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
80.4Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
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Porte (EPP);
80.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela

CML para o correto dimensionamento da proposta
80.6Anexo VI: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
80.7Anexo VII: Minuta de Contrato Administrativo.

Edifício da Câmara Municipal de Londrina, em 26 de abril de 2019.

Mark Almeida

Diretor Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I – DO OBJETO

1 Prestação  de  serviço  de  Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e
complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara  Municipal  de
Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com
área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de
250,00  m2  para  adequações  necessárias,  incluindo  reforma  e  adequação  da  guarita
existente.

2 Serão contratados os seguintes projetos:

2.1 Projeto  Arquitetônico  completo  e  aprovado  — incluso  layout  e  detalhamentos  e
levantamento arquitetônico da edificação existente;

2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto  estrutural  completo,  incluindo  avaliação  estrutural  e  projeto  de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso  GLP (se  necessário),  drenagem  e  sistema  de  reaproveitamento  de  águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica,  cabeamento  estruturado,  SPDA,  antena,  alarmes  (segurança  e  incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.

SEÇÃO II – DO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

4 Os  projetos  ora  contratados  serão  acompanhados,  definidos  e  aprovados  por
profissional de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por
representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).

4.1 Os  profissionais  de  engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  que
acompanharão  e  elaboração  e  aprovarão  dos  projetos  serão  os  Engenheiros
Alessandro  Tonial  –  Matrícula  15914-0,  e  Antônio  Luiz  Sokoloski  –  Matrícula
14231-0.

4.2 O  representante  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  responsável  pelo
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acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira –
matrícula 918.

SEÇÃO III – DA ENTREGA DOS PROJETOS 

5 0 prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

6 A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas à fiscalização, tanto da reforma
como da ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição,  a
empresa deverá realizar eventuais ajustes e reapresentar à fiscalização para a definição
final,  para  então  dar  prosseguimento  à  elaboração  do  projeto  executivo  e  entrega
definitiva de todos os projetos.

7 Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões
(quantas forem necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes
detalhadas,  para  que  as  propostas  apresentadas  atendam  a  contento  todas  as
necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

8 A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto
para sua conclusão.

SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9 Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os
órgãos que se façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de
Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP, e outros.

10 A  Contratada  deverá  levantar  junto  aos  órgãos  de  aprovação  do  município,  as
informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  adequado  dos  serviços.  0
desconhecimento  da  legislação  ou  de  condicionantes  do  Contratante  não  serão
justificativas para aditivos ou incorreções de projeto.

11 Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT,
do IAP, da COPEL, da SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código
de  Obras  Municipal  e  Estadual  vigentes.  Também  deverão  ser  observadas
especificações técnicas de materiais e/ou equipamentos que estejam relacionados aos
projetos  contratados  e  as  normas  internacionais  de  referência,  na  falta  de
correspondentes da ABNT.

12 Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que
foram utilizadas para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características
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técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser
especificados nos memoriais relativos dos seus respectivos projetos.

13 Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas
ou duplas interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.

14 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira
responsabilidade  do  projetista  a  compatibilização  dos  projetos  para  a  execução  das
obras, mesmo após a entrega do produto final. 

14.1Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto interferiu
no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no
projeto, mediante solicitação. 

14.2As  alterações  de  projeto  para  atender  a  compatibilização  com o  arquitetônico  e
demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao
solicitado implica em sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.

15 A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que
porventura venham a ocorrer durante a execução da obra.

16 Os projetos  deverão  conduzir  para  os  melhores  resultados,  tanto  do  ponto  de  vista
técnico quanto econômico e funcional,  adequando-os as condições da obra,  também
deverão assegurar a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção.

17 Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e
operação  compatível  com  a  instalação  do  sistema.  Utilizar  soluções  que  visem  a
segurança  contra  incêndio  e  proteção de  pessoas  e  da  instalação.  Prever  reserva  de
capacidade para futuro aumento de utilização, flexibilidade da instalação, admitindo a
mudança de característica e localização dos equipamentos, Padronização, simplicidade
na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e competitividade
no mercado.

18 Todos  os  estudos  e  projetos  deverão  ser  desenvolvidos  de  forma  harmônica  e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:

18.1Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

18.2Utilizar  materiais  e  métodos  construtivos  adequados  aos  objetivos  do
empreendimento e às condições do local de implantação;

18.3Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos
componentes e sistemas da edificação;

18.4Adotar  soluções  técnicas  que  considerem  as  disponibilidades  econômicas  e
financeiras para a implantação do empreendimento;
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18.5Adotar  soluções  técnicas  que  considerem  a  acessibilidade  de  portadores  de
necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais
normas da ABNT e legislação vigente;

18.6Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
18.7As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos

de operação, que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das
instalações;

18.8Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água,
energia elétrica, lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos
os equipamentos e mobiliários;

18.9Os  equipamentos  que  se  incorporam  diretamente  à  obra,  ou  que  necessitem  de
infraestrutura especial executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do
tipo split e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para
serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.

SEÇÃO  V  –  DOS  PROCEDIMENTOS  PRELIMINARES  PARA  A
ELABORAÇÃO DO PROJETO 

19 Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar
conformações geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais,
ocorrência  de  passagem  pelo  terreno  de  fiações,  tubulações,  existência  de  árvores,
muros, benfeitorias a demolir e outros.

19.1Também deverão obter junto às concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos
das redes públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à
eventual necessidade de ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final
da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da
edificação.

20 Os  projetistas  deverão  indicar  nos  respectivos  memoriais  descritivos  as  normas
utilizadas em todo o processo de elaboração dos projetos.

21 Deverão  ser  agendadas  reuniões  entre  os  profissionais  que  estiverem elaborando os
projetos  e  a  fiscalização  para  que  a  elaboração  do  projeto  ocorra  conforme  o
especificado no presente documento.

22 A Contratada deverá:

22.1Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do contrato.

22.2Efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
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22.3Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas
entre os profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização
para  a  compatibilização  dos  projetos,  definição  alternativa  de  especificações  e
adequações  que se  fizerem necessárias  que  deverão  ser  minutadas  e  com prazos
definidos para as devidas correções.

23 O  projetista  deverá  conhecer  a  área  da  edificação,  sua  natureza  e  características,
incluindo os seguintes aspectos:

23.1Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local,  se
perceptíveis, para determinar soluções acústicas;

23.2Observar  os  sistemas  de  utilidades  e  serviços  existentes  e  necessários  ao
empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos
sólidos e outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e utilização
pelos projetos especializados;

23.3Obter informações com relação às atividades principais, de apoio e de serviços da
edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim
de permitir a análise de suas interações e sua composição em espaços;

23.4Obter  informações  com  relação  ao  elemento  humano  que  ocupará  a  edificação,
trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais
e futuros, a fim de poder aferir características de cada espaço com relação à área
requerida, ao conforto ambiental necessário e outros fatores;

23.5Obter  informações  quanto  aos  equipamentos  necessários,  atuais  e  futuros,  para
realização das várias atividades programadas para a edificação;

23.6 Conhecer  os  materiais  de  construção e  técnicas  construtivas  condizentes  com a
região.

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

SUBSEÇÃO I – DO PROJETO ARQUITETÔNICO

24 Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação
para atendimento legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem
como atender às demandas dos ocupantes /  usuários do local,  com especificação de
materiais, de técnicas construtivas e de layout, atendendo ao que dispõe a NBR 13.532
(Elaboração de projeto de edificações — arquitetura). 

25 Deverão ser propostas soluções para o atendimento às normas de acessibilidade e de
saídas de emergência, bem como atendimento à legislação de prevenção e segurança
contra incêndios.

26 A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente. 

27 A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as
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atividades e ocupantes do edifício da CML. 

27.1Deverá  adequar  satisfatoriamente  todos  os  gabinetes  e  ambientes  necessários  na
edificação, liberando escadas e saídas de emergência. 

27.2Deverão  ser  consideradas  as  especificidades  de  cada  atividade  desenvolvida  nos
setores,  de  tal  forma  que  os  espaços  sejam  distribuídos  o  mais  adequadamente
possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional, levando-se em
conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com
os ocupantes do local.

27.3Dentro  deste  conceito  a  contratada  deverá  apresentar  proposta,  sugerindo  a
localização  adequada  dos  ambientes,  considerando  suas  atribuições,  afinidades  e
relacionamentos de trabalho, bem como, indicar as formas possíveis de separação
das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).

27.4Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas  
ergonômicas  vigentes  e  critérios  técnicos,  e  seus  respectivos  mobiliários
ergonômicos devidamente especificados e quantificados para posterior aquisição.

27.5Na  nova  proposta  de  layout,  deverá  ser  considerada  a  possibilidade  de
aproveitamento dos mobiliários novos e seminovos.

27.6O detalhamento  do  projeto  também deverá  ser  apresentado com a  indicação dos
acabamentos  a  serem  utilizados,  principalmente  forro,  piso,  divisórias  e  demais
revestimentos.

28 O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços
e circulações e atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização
das atividades previstas.

29 As  rampas  e  escadas  deverão  obedecer  às  relações  compatíveis  de  declividade  e
considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico,
em  conformidade  com  os  preceitos  estabelecidos  pelos  órgãos  públicos  e  normas
técnicas, verificando os critérios de segurança referentes a escadas, corrimãos, rotas de
fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive escadas), saídas de emergência
e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de acessibilidade e de
prevenção contra incêndios.

30  A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições:

30.1Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às atividades a
serem desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;

30.2Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar
forçado),  a  edificação  deverá  apresentar  desempenho  térmico  que  proporcione
economia de energia,  evitando troca de calor/frio com seu interior,  que garanta o
conforto térmico adequado;

30.3Ambientes  com  fonte  interna  de  ruídos  deverão  ser  devidamente  tratados  com
elementos adequados de controle;

30.4Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações
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aos outros ambientes.
30.5Atender  ao  Decreto  Municipal  768  de  23  de  setembro  de  2009,  NBR  10004,

Resoluções do CONAMA 307 e 348 no que couber e prever condições e espaços
para  ser  organizado  o  sistema  de  coleta  seletiva  da  unidade,  bem  como  sua
disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.

30.6Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos
sólidos visando sua reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.

30.7Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.

31 O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística
externa com definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies
vegetais,  pontos  de  iluminação,  irrigação e  drenagem, harmonizado com o conceito
arquitetônico  proposto  considerando  princípios  de  conservação  de  energia,
sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a permeabilidade. 

31.1Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico  .

32 Os  Materiais  e  as  Técnicas  Construtivas  empregadas  deverão  ser  considerados  em
relação à evolução tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos
serviços e produtos da edificação bem como de sua segurança e manutenção.

33 A  elaboração  do  layout  terá  por  base  a  estrutura  organizacional,  seus  usuários,
equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços
necessários para a realização das atividades previstas.

34  A organização e  o  dimensionamento  do  projeto/layout  serão realizados  a  partir  da
listagem dos espaços  e  de suas  características  qualitativas  e  quantitativas,  conforme
definido pela Câmara Municipal de Londrina.

35 Acerca  do  desenvolvimento  e  apresentação  do  projeto  arquitetônico: O  projeto
arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:

35.1Estudo preliminar e Memorial Justificativo;
35.2Anteprojeto;
35.3Projeto legal;
35.4Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

36 Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da
etapa imediatamente anterior, ou seja, o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a
aprovação  do  estudo  preliminar  e  memorial  justificativo,  conforme  sequência
apresentada  acima.  Para  o  início  da  etapa  referente  ao  projeto  executivo  e
detalhamentos,  será  necessária  também  a  aprovação  do  projeto  legal  pelo  órgãos
competentes.
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37  A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e
precisa, todos os detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação
dos elementos, de forma a possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá
ser fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e demais
indicações  necessárias à fixação dos prazos de execução e o respectivo cronograma
físico-financeiro.

38 O  Projeto  deverá  estar  representado  graficamente  por  desenhos  de  plantas,  cortes,
fachadas  e  ampliações/detalhamento  de  áreas  molhadas  ou  especiais,  em  escala
conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.

39  Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser
apresentados  em  cadernos  anexos  onde  conste  sua  representação  gráfica,  de
conformidade com a Norma NBR 6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura,
especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.

40 Quanto  ao  Layout:  A elaboração  terá  por  base  a  estrutura  organizacional,  seus
usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos
espaços necessários para a realização das atividades previstas.

40.1Deverá ser obedecida a  legislação e  a  normatização específica para o tratamento
ergonômico do mobiliário.

40.2A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços
e de suas características qualitativas e quantitativas.. 

41  Quanto à representação gráfica: deverá conter:

41.1A implantação do edifício, onde constem:
41.1.1A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da

implantação;
41.1.2 A  representação  do  terreno  com  as  características  planialtimétricas  e

cadastrais;
41.1.3 A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada

pavimento e/ou área que esteja em nível diferente do RN. As rampas deverão ter
suas  indicações  de declividade  e  sentido  especificadas,  sempre  atendendo ás
normas específicas;

41.1.4 As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das
áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva
indicação da declividade para drenagem superficial;

41.1.5 As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência
preestabelecida e corretamente identificada;

41.1.6 A localização  dos  elementos  externos  construídos,  como  estacionamentos,
construções auxiliares e outros.

41.2O edifício, compreendendo:
41.2.1 Plantas  de  todos  os  pavimentos,  com  destinação  dos  compartimentos  e
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medidas internas, espessura de paredes, material,  acabamento e indicações de
cortes, elevações, ampliações e detalhes;

41.2.2 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas,
altura dos peitoris e sentido de abertura;

41.2.3 Escoamento  das  águas,  a  posição  de  calhas,  condutores  e  beirais,
reservatórios,  "domus",  rufos  e  demais  e  elementos,  inclusive  tipo  de
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com
indicação de material e demais informações necessárias;

41.2.4 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento; 
41.2.5 Cortes  das  edificações  onde  fique  demonstrado  o  pé  direito  dos

compartimentos, alturas das paredes e áreas impermeáveis, altura de platibandas,
cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com
indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;

41.2.6 Impermeabilização  de  paredes  e  outros  elementos  de  proteção  contra  a
umidade;

41.2.7 Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação
dos metais, equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a
necessidade;

41.2.8 Esquadrias:  a  quantidade,  o  material  componente,  fechaduras,  fechos,
dobradiças, acabamento e movimento das peças, sejam horizontais ou verticais,
o  tipo  de  vidro  e  espessura  que  deverá  ser  especificado  considerando  a
altura/pressão de vento, quando for o caso;

41.2.9 Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão
da  obra  a  executar,  como  coberturas,  peças  de  concreto  aparente,  escadas,
bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, esquadrias,
pisos,  equipamentos  de  segurança  e  arremates  necessários  deverão  ser
detalhados. 

41.3Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo
dos projetos e especificações.

SUBSEÇÃO II – DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
COMPLETO

42 O  projeto  de  sinalização  e  comunicação  visual  deverá  ser  elaborado  conforme  as
normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência, na falta
destas. E obedecerá ao seguinte: 

42.1Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar
acessos, entradas, ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais. 

42.2O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira
clara.

42.3Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários
para a correta quantificação e execução dos serviços. 

42.4A escolha  do  material  para  comunicação  e  sinalização  interna  e  externa  deverá
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proporcionar  durabilidade,  acessibilidade  e  desempenho  adequado  ao  tipo  de
utilização e harmonia visual, estética e arquitetônica. 

42.5Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e
pelo Corpo de Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei
Federal N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

SUBSEÇÃO III – DO PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES

43 Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da
edificação as normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros),
ao projeto de reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da
nova  estrutura  metálica  de  cobertura,  estando  incluídos  os  respectivos  projetos  de
fundação necessários.

44 Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações
de  materiais  e  serviços,  relação  detalhada  de  materiais  e  equipamentos  e  memorial
descritivo. 

45 Consistirá  do  projeto  de  toda  a  infraestrutura  e  a  superestrutura,  devendo  ser
apresentadas: 

45.1planta  de  locação  de  todos  os  elementos  estruturais  (em  concreto  armado  ou
metálicos);

45.2Detalhamento de todos os elementos  estruturais  — pilares,  vigas,  lajes,  tesouras,
terças, contraventamentos, fechamentos e outros; 

45.3Detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros; 
45.4Detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
45.5Planta de locação de blocos e pilares,  com respectivas cargas, de preferência em

escala 1:50; 
45.6Planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais; 
45.7Planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive

com a locação e descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50,
inclusive com indicação de contraflecha; 

45.8Tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha; 
45.9Cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias: 
45.10 Tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das

peças e elementos utilizados; 
45.11 Plantas,  cortes,  detalhes  e  elevações  que  se  fizerem necessárias  para  a  perfeita

compreensão da estrutura; 
45.12 Detalhamento  e  especificação  da  fabricação e  montagem da  estrutura  metálica,

inclusive  a  pintura  de  proteção  e  de  acabamento,  com  espessura  de  película  e
caracterização de aplicação; 

45.13 Detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado; 
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45.14 Especificação/detalhamento  dos  sistemas  de  impermeabilização  que  forem
necessários; 

45.15 Detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

46 O projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo
ser previstos e indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os
elementos dos demais projetos;

SUBSEÇÃO IV – DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E DE
PREVENÇÃO A INCÊNDIOS

47 Refere-se  ao  projeto  completo  para  todas  as  instalações  hidráulicas  da  Câmara
Municipal de Londrina, devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações
existentes. 

48 Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos
dispositivos  legais  federais,  estaduais  e  municipais,  às  resoluções  da  ANVISA,  aos
regulamentos  de  concessionárias,  as  especificações  de  fabricantes  de  materiais  e  às
normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser
elaborado levando em conta também as questões ambientais, considerando a utilização
de  sistemas/equipamentos  com  maior  eficiência  e  menores  custos  relacionados  a
consumo e manutenção.

49 Deverá  abranger  as  seguintes  instalações:  entrada,  alimentação,  centrais,  elevação,
reserva  e  distribuição  de  água fria;  coleta  e  afastamento  de  águas  pluviais  (incluso
sistema  de  reaproveitamento  de  águas  pluviais);  drenagem  e  dissipação  de  energia
hidráulica; coleta, tratamento de disposição de esgotos, sistema de prevenção e combate
a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e instalações de GLP.

50 Serão  constituídos  de  representação  gráfica,  memória  ou  roteiro  de  cálculo,
especificações de materiais e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais
e equipamentos, memorial descritivo e Anotações de Responsabilidade Técnica. 

51 O Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo
de Bombeiros e o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela
SANEPAR. 

52 A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as
características,  bitolas,  dimensões,  elevações,  etc,  dos  elementos  projetados,  a
localização de reservatórios, aparelhos sanitários, equipamentos e pontos de consumo;
colunas  ou  prumadas  de  tubulações,  caixas  de  passagem,  todas  as  canalizações  de
qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias para o bom entendimento
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do projeto. 

53 As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e
compreensão do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara. 

54 Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas,
comprimentos  dos  tubos,  vazões,  pressões  nos  pontos  principais  e  críticos,  cotas,
conexões, registros, válvulas e outros elementos. 

55 Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.

SUBSEÇÃO V – DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA E
BAIXA  TENSÃO  COMPLETO  —  INCLUSO  CABEAMENTO  ESTRUTURADO
(LÓGICA/TELEFONIA),  SPDA,  ANTENA,  ALARMES  (SEGURANÇA E  INCÊNDIO),
CFTV E SONORIZAÇÃO

56 Consistirá  de  projetos  completos  de  instalações  elétricas,  cabeamento  estruturado
(lógica/telefonia), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/
alarmes e sonorização para atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de
Londrina. 

57 As  instalações  deverão  ser  projetadas  obedecendo  às  normas  técnicas  vigentes  e
levando em conta aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia
e de facilidade de operação e manutenção. 

58 O  projeto  deverá  ser  constituído  de  representação  gráfica,  memorial  de  cálculo,
especificações  de  materiais  e  serviços,  relação  de  materiais  e  equipamentos  com
quantitativos,  memorial  descritivo,  cartas  de  aprovações  das  concessionárias  e
Anotações de Responsabilidade Técnica. 

59 Os projetos  deverão  obedecer  às  normas  da  ABNT,  à  legislação federal,  estadual  e
municipal,  aos  regulamentos  de  concessionárias,  às  especificações  de  fabricantes  de
materiais  e  às  normas  internacionais  de  referência  (na  falta  de  correspondentes  da
ABNT). 

60 Deverão  estar  contemplados  no  projeto  de  instalações  elétricas  todos  os  sistemas  e
equipamentos que forem necessários para a perfeita utilização do local. 

61 Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de
passagem, etc. 
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62 O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com
vistas a preservar os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá
possuir seu quadro de distribuição específico, identificado, sinalizado e de fácil acesso.
Cada disjuntor  deverá estar  identificado conforme o setor  ou circuito  que  alimenta.
Deverá  ser  fornecida  documentação  para  a  fácil  identificação  do  setor,  no  caso  de
emergência 

63 Farão parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso
cabines de transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede. 

64 O  sistema  de  iluminação  deverá  ser  projetado  levando  em  conta  os  aspectos
luminotécnicos, e ser dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da
ABNT e em conformidade com o recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

65 O  projeto  de  cabeamento  estruturado  (telefonia/lógica-dados)  deverá  ser  elaborado
levando em consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar,
dimensionar  e  detalhar  todos  os  componentes  e  equipamentos  necessários  para  o
perfeito funcionamento do sistema. Também deve ser projetada/especificada a rede sem
fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina. 

66 O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do
local,  devendo  ser  projetados  (no  mínimo):  sistema  de  detecção  e  alarme  de
incêndios/fumaça,  sistema  de  alarme  da  edificação  e  circuito  interno  de  TV (com
câmeras,  conforme  normas  aplicáveis).  O  local  da  central  de  monitoramento  será
definido nas reuniões com os projetistas. 

67 O projeto  de  sistema de  proteção  contra  descargas  atmosféricas  (SPDA)  deverá  se
elaborado considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de
seguir as normas específicas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos
os elementos e detalhamentos para a perfeita execução do sistema. 

68 Deverão  ser  projetadas  instalações  elétricas/lógicas  novas  para  todos  os  ambientes,
novos e existentes, sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente
estabilizados. 

69 A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o
tragado da  rede  pública  e  plantas  arquitetônicas  (preferencialmente  em escala  1:50)
contendo  a  disposição  da  entrada  de  serviço,  localização  de  quadros,  pontos  de
consumo,  traçado  da  rede  com  respectivas  bitolas,  representação  simbólica  de
condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de sinalização de
obstáculos,  chaves  boias,  localização  de  aterramentos,  iluminação  de  emergência,
compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente.
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Deverão ser apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.

SUBSEÇÃO VI – DO PROJETO  DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

70  Refere-se  ao  projeto  de  instalações  de ar  condicionado e  ventilação  mecânica  que
forem necessários para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser
realizado levantamento dos equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua
manutenção/adaptação ao novo layout. 

71 Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do
local, principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo
com as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência
na falta destas. 

72 A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá
estar de acordo com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada
previamente quanto ao tipo de instalação que se pretende utilizar. 

73 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos,
em  escala  adequada  e  de  maneira  clara.  Deverão  fazer  parte  do  projeto  todas  as
especificações  e  detalhes  necessários  para  a  correta  quantificação  e  execução  dos
serviços.

SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS 

74 Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com
assinatura  dos  responsáveis  técnicos)  e  em CDs (nas  versões  xis,  doc,  pdf  e  dwg);
devem  estar  acompanhados  de  anexos,  memoriais,  quantitativos  e  aprovações  de
projetos  pela  Municipalidade,  SERCOMTEL,  COPEL,  SANEPAR,  Corpo  de
Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser necessários.
Com  os  projetos  devem  ser  entregues  cópias  de  todas  as  Anotações/Registros  de
Responsabilidade  Técnica  de  todo os  projetos  contratados,  devidamente  assinadas  e
recolhidas. 

75 Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que
integram  o  projeto,  constituirão  propriedade/patrimônio  da  Câmara  Municipal  de
Londrina.

76 Os  autores  dos  projetos  declinam  dos  direitos  patrimoniais  quanto  a  eventuais
adequações que forem necessárias para atender interesse público, autorizando, através
de sua participação na licitação, os profissionais do Município ou os que este designar, a
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proceder as alterações necessárias.

Município de Londrina, …. de ….. de 2019. 

Mark Almeida
Diretor Geral – Câmara Municipal de

Londrina

Márcia de Souza Uwai
Engenheira Civil – Prefeitura de Londrina

Matrícula 13.575-5
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através  da  presente,  autorizo  o(a)  Sr.(a)...,  portador(a)  da  Cédula  de
Identidade, Registro Geral (RG) nº...., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o nº.... a participar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº.....  Para tanto,  outorgo à
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão
Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa … [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o
nº. ...., para fins de participação no Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano] realizado
pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4º,
inciso  VII  da  Lei  10.520/2002,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº....., declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser … (microempresa ou empresa de pequeno
porte,  conforme  o  caso)  nos  termos  da  legislação  vigente,  não  possuindo  nenhum  dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
IX deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração implicará no não enquadramento do
licitante  como  ME  ou  EPP ou  como  a  renúncia  do  direito  de  tratamento  diferenciado
conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO  V  –  DECLARAÇÃO  DE  SUFICIÊNCIA  DOS  ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa … [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o
nº. ...., declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de
Londrina,  no  edital  e  seus  anexos,  foram suficientes  para  o  correto  dimensionamento  da
proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e
complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do edital do certame.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 - Proposta.
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ANEXO  VI  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. ....
interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº   [número  do
pregão]/[ano],  da Câmara  Municipal  de Londrina,  Estado do Paraná,  em cumprimento  às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7º
da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e data..

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos e ano]
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. [número e ano]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [número e ano]

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS

(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

VALOR DO CONTRATO: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador do documento de identidade, Registro Geral (RG), nº. [...],
e inscrito no CPF/MF sob o nº. [...], doravante denominada Contratante, em face do resultado
do Pregão Presencial nº. [nº]/[ano], nos termos da Lei, resolve contratar a empresa [nome da
empresa contratada], inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede na [endereço completo com
CEP], neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr(a). [nome do representante da
empresa],  portador do documento de identidade,  Registro Geral (RG) nº …. e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. …….., doravante
denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 O objeto  do  presente  contrato  é  a  Prestação  de  serviço  de  Elaboração  de  projetos
completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da
Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 -
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Londrina/PR,  com área  existente  aproximada de  2.907,88 m2 (a  reformar)  e  área a
ampliar  máxima  de  250,00  m2  para  adequações  necessárias,  incluindo  reforma  e
adequação da guarita existente.

2 O objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:

2.1 Projeto  Arquitetônico  completo  e  aprovado  — incluso  layout  e  detalhamentos  e
levantamento arquitetônico da edificação existente;

2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto  estrutural  completo,  incluindo  avaliação  estrutural  e  projeto  de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso  GLP (se  necessário),  drenagem  e  sistema  de  reaproveitamento  de  águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica,  cabeamento  estruturado,  SPDA,  antena,  alarmes  (segurança  e  incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes

4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do
local, examinou detalhadamente o as especificações e toda a documentação da licitação,
estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado
nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.º
61/2018.

5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no
Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2019).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6 O preço global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ ... [valor].

6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos,
seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

7 O  pagamento  do  objeto  deste  contrato  será  feito  à  empresa  contratada  em  até  15
(quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.1 O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura  apresentada  pela  empresa  contratada  e  do regular  cumprimento  das
obrigações assumidas.

7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que impeça  a  liquidação da  despesa,  bem
como a  instauração de  processo  de  aplicação  de  penalidade,  o  pagamento  ficará
pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se
finalize o procedimento administrativo em andamento.

7.3 Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização  da  situação  ou  após  encerramento  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina.

8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado  pela  empresa
contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.1 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.2 A Câmara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

9 As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato,  correrão  por  conta  da  dotação
Projeto/Atividade:  01.010.01.031.0001.2001  e  natureza  da  despesa:  4490.510104  –
Edifícios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10 Após  assinatura  do  Contrato  e  a  prestação  da  garantia  contratual  disciplinada  pela
Cláusula Quarta abaixo, o representante da Câmara Municipal de Londrina encaminhará
nota de empenho do serviço ao Contratado, para que se iniciem os trabalhos relativos à
execução do presente instrumento.

11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se
desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para
sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão  Presencial
nº….../2019.
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12 O recebimento do objeto do contrato será dado pelo fiscal administrativo após parecer
conclusivo,  por parte do fiscal técnico,  acerca da aceitabilidade do serviço e de sua
adequação às exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital do Pregão
Presencial nº 05/2016 e seus anexos.

12.1Os fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção II do Termo de
Referência  do  Pregão  Presencial  05/2016  e  na  Cláusula  Sexta  do  presente
instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente
instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.

13.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

13.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

14.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
14.2Seguro-garantia.
14.3Fiança bancária.

15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

16 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

18.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
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18.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da
Contratada.

18.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo da
Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.

18.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
18.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
18.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

19 No  caso  de  alteração  do  valor  do  contrato,  a  garantia  deverá  ser  readequada,  nas
mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados
da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.

20 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

21 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

21.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

22  Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem
prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo
de Referência  do  Edital  de Pregão Presencial  nº…./2016,  constituem obrigações  da
Contratada:

23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de
obra que se façam necessários para a execução do serviço.

23.2Responsabilizar-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.

23.3Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao pessoal
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da Contratante ou terceiros, por funcionários ou pertences da Contratada ou seus
prepostos,  correndo  por  sua  conta  exclusiva  todas  as  providências  e  despesas
decorrentes.

23.4Assumir  exclusiva  responsabilidade  por  todos  os  prejuízos  que  causar  à  Câmara
Municipal  de  Londrina,  por  inadimplemento  de  qualquer  obrigação  contratual,
especialmente  no  que  se  refere  ao  cumprimento  das  especificações  e  prazo  de
execução.

23.5Manter  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.

23.6Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas
as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.

23.7Corrigir  quaisquer defeitos  na execução do objeto do Contrato,  sem ônus para a
Contratante,  bem como responsabilizar-se  integralmente  pelos  danos  a  este  ou  a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão. 

23.8Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.

23.9Reparar, corrigir, remover ou substituir,  às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto.

23.10 Manter-se,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

24 A Contratante se obriga a:

24.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

24.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

24.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
Instrumento.

24.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

24.5Proporcionar  todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

24.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

25 A execução  do objeto  será  acompanhada,  aprovada  e  recebida  por  profissionais  de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante
da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
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25.14.1  Os  profissionais  de  engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  que
acompanharão  e  elaboração  e  aprovarão  dos  projetos  serão  os  Engenheiros
Alessandro  Tonial  –  Matrícula  15914-0,  e  Antônio  Luiz  Sokoloski  –  Matrícula
14231-0.

25.24.2  O  representante  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  responsável  pelo
acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira –
matrícula 918.

26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no
Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as
seguintes atribuições:

26.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la à Contratada
para que ela dê início à execução do serviço.

26.2Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade
com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.

26.3Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
26.4Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito

o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

27.1Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com
o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.

27.2Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os
problemas e as correções necessárias.

28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios.

29 Os  fiscais  anotarão  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a
execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o Contratado
que, no decorrer da execução do ajuste:

30.1Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do
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objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);
30.2Apresentar documentação falsa;
30.3Comportar-se de modo inidôneo;
30.4Cometer fraude fiscal;
30.5Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no

Contrato Administrativo.

31 O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

31.1Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

31.2Multa Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na
conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato,
até o limite de 30 (trinta) dias.

31.3Multa  Compensatória  de  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  do  Contrato  se  de
ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução
parcial do objeto do contrato.

31.4Multa Compensatória de 30% do valor do contrato no caso de inexecução total do
Contrato

31.5Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou
indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à
Administração, observado a proporcionalidade.

34 A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina. 

34.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

34.2Aplica-se  subsidiariamente  ao  procedimento  de  penalização  previsto  no  presente
edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei nº 9.784, de 1999.

35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis,  contados a  partir  da data  em que for  notificada a
respeito.

36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
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à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição.

37 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

38 No caso de aplicação de multa, havendo fatura pendente de pagamento, o valor será
descontado de imediato, notificando-se a Contratada.

38.1Caso não haja pagamentos pendentes, o prazo para pagamento da multa será de 10
(dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

39 A Vigência  do  Contrato  será  iniciada  na  data  de  sua  assinatura  pelas  partes  e  se
encerrará 60 (sessenta) dias após o fim do prazo de execução do objeto.

39.1O prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a
partir do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

40 Os prazos de execução e de vigência do Contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses
previstas  em Lei,  e  também quando houver  necessidade  e  interesse do Contratante,
preenchidos os requisitos legais.

CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DAS  ALTERAÇÕES  NO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO 

41 Este  Contrato  poderá  ser  alterado  mediante  Termo  Aditivo,  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

42 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade
com os Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, sujeitando a Contratada, se for o caso, às
consequências previstas nos artigos 80 e 87, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

43 Constituem documentos anexos a este Contrato:

43.1O Edital do Pregão Presencial …/2019 e seus anexos.
43.2A proposta da empresa Contratada.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
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Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI nº 207/2019– DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto:  Análise  prévia  –  Processo  Administrativo  nº  61/2019  –  Pregão  presencial  –
Elaboração de projetos (arquitetônico e complementares) para reforma do prédio da CML.

Londrina, 26 de abril de 2019.

Prezados,

Solicito  análise  acerca  dos atos  do processo  em epígrafe,  notadamente

quanto à minuta de edital de seq. 2.12.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Comunicação Interna n.º 092/2019

Data: 09 de maio de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia – Processo Administrativo nº 61/2018 – Pregão Presencial –
Elaboração de projetos completos – Reforma da CML.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da CI nº 207/2019 – DSP, efetuamos a análise
do processo administrativo acima referenciado (fls. 01 a 124) e realizamos as seguintes
considerações:

1) Elaboração do Termo de Referência e indicação de engenheiros para auxiliar na
fiscalização da execução do objeto.

Esta Casa não possui em seu quadro servidor capacitado para elaborar
Termo de Referência, bem como fiscalizar contratos cujo objeto esteja relacionada a obras e
serviços de engenharia. Por isso, para a contratação dos projetos necessários para a reforma do
prédio da Câmara Municipal solicitou apoio ao Executivo Municipal.

O Executivo Municipal, visando colaborar com os trabalhos desta Casa,
destacou 01 (um) servidor para elaborar o Termo de Referência relativo à contratação dos
projetos necessários para a reforma (fls. 03 a 14) e, ainda, mais 02 (dois) servidores para
auxiliarem na fiscalização da elaboração dos projetos pela empresa que sagrar-se vencedora
da licitação (fl. 72).

Ocorre que não há um instrumento formal que trate da parceria entre o
Executivo e o Legislativo, de forma a permitir que servidores de outro poder governamental
atuem perante este Órgão, inclusive como fiscais, conforme despacho de designação (fl. 74).

Por isso, sugerimos que seja verificada junto à Assessoria Jurídica desta
Casa se há necessidade e qual o instrumento adequado para formalizar essa parceira
(Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, etc.), estabelecendo, adequadamente,
as responsabilidades das partes e tudo aquilo que for necessário para o bom andamento dos
trabalhos, permitindo que seja possível a designação pelo Presidente dos servidores do
Executivo como fiscais do contrato.
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2) Orçamentos para fixação do preço máximo da licitação

O preço máximo da licitação foi fixado em 05/11/2018, com base em
orçamentos que foram apresentados no período de 11/09/2018 a 17/10/2018.

Constata-se que todos os orçamentos foram emitidos a mais de 180 (cento e
oitenta) dias, por isso, sugerimos a realização de nova pesquisa de preços ou confirmação dos
preços existentes, no intuito de não restar prejudicada a participação de licitantes e orientar o
pregoeiro na tomada de decisão no momento do julgamento das propostas, em virtude da
possibilidade dos valores se encontrarem em desacordo com os preços praticados no mercado.

3) Portaria com a designação do Pregoeiro e Equipe:

Anexar no processo licitatório a cópia da Portaria n.º 183/2018, que designa
servidores para função de pregoeiro nesta Casa, fazendo a correção necessária do número da
Portaria que consta no preâmbulo da minuta do Edital (fl. 76).

4) Documentos de habilitação:

Incluir nesta licitação e, de agora em diante, no rol de documentos para
comprovação da regularidade fiscal de todas as aquisições desta Casa (licitações, dispensas e
inexigibilidades), a necessidade de apresentação de prova de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (antigo CGC).

Tal documento serve para verificar se a empresa está ativa perante a Receita
Federal e comprovar se quem participa da licitação é a matriz ou filial.

5) Outras adequações no Edital e Anexos:

• Atentar-se para a numeração de páginas do Sumário (fl. 77);
• Adequar o item 16.1 do Edital (fl. 81), quanto à referência ali contida pois consta item

“10.1” enquanto o correto é o item “9.2.2.”;
• Adequar o item 74 da Minuta do Termo de Referência (fl. 106) quanto ao tipo de

versão a ser entregue em CD, uma vez que consta “xis” e o correto é “xls”;
• Atentar-se para a numeração do pregão presencial mencionada no item 12 e respectivo

subitem 12.1 da minuta do contrato (fl. 117);
• Escrever, por extenso, o valor do percentual da multa no item 31.4 da minuta do

contrato. 

Por fim, uma vez tomadas as providências recomendadas, não obstamos o
normal prosseguimento do feito, devendo os autos desse processo ser encaminhado para
competente análise e parecer da Assessoria Jurídica desta Casa, nos termos do parágrafo
único, art. 38, da Lei 8.666/93.
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As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo. 

Atenciosamente,

Silvio Palma Meira
Responsável pelo Controle Interno

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

15
44

9 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

16
98

2

Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 09-05-2019 às 17:52:08

Doc juntado em:09/05/2019, Seq.:2.14, por:silviomeira  pag. 127 



Jornal Oficial nº 3697 Pág. 70   Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 
 

 
INTIMAÇÃO 

A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento nº 002/2018, que tem por objeto credenciar 
empresas Provedoras ISP (Internet Service Provider), para a Sercomtel S.A. Telecomunicações, para a prestação de serviços técnicos pela 
Credenciada compreendendo o provimento de infraestrutura de rede de acesso, a instalação, a manutenção, atendimento e resolução de defeitos, 
dos produtos e serviços do portfólio da Sercomtel S.A. Telecomunicações, dirigido a pessoas físicas e jurídicas, conforme a Especificação Técnica 
Sercomtel ETS nº 028/18 Anexo E e Anexo F, que a Comissão Especial de Licitação nomeada pela Resolução nº 001/2019, julgou HABILITADA 
a empresa ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA, por ter a mesma atendido à todas as exigências disposta no item 4, do Edital. O 
presente resultado está sendo publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 6.2 do Edital, conforme registrado na 
ata de abertura e julgamento datada de 08/01/2019, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 6, do 
Edital. Publique-se. Londrina, 11 de janeiro de 2019. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

 
CÂMARA 

JORNAL DO LEGISLATIVO 
ATOS LEGISLATIVOS 

PORTARIA 
PORTARIA Nº 183/2018 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 3º, 
inc. IV, da Lei 10.520/2002. 
 

R E S O L V E: 
Art. 1°. Designar para a função de Pregoeiro os servidores desta Casa abaixo relacionados: 

I. Anderson Rafael Delattre Abe – matrícula 08111; 
II. Luiz Fernando Moraes Marendaz – matrícula 02811; 
III. Felipe Werlang Paim – matrícula 08713; 

 
Art. 2º. São atribuições do Pregoeiro: 
 

I. O credenciamento dos interessados; 
II. O recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de preços; 
III. A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e à seleção da proposta ou do lance de 

menor preço; 
IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor; 
V. O recebimento e o processamento da documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com 

vistas à aferição de sua regularidade pelos órgãos de controle; 
VI. O processamento dos recursos interpostos pelos licitantes; 
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso; 
VIII. A elaboração de ata; 
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio; 
X. O encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruído, à autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se 

a adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação 
XI. A prática dos demais atos pertinentes ao procedimento. 

 
Art. 3°. O Edital de Licitação determinará, em cada caso, qual será o Pregoeiro responsável. 
 
Art. 4º. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de 
Londrina, os seguintes servidores: 
 

I. designados como Pregoeiros no art. 1º, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade; 
II. Angélica Tiemi Nakai  – matrícula 5813; 
III. Bruna Fernandes Lonni Hipolito – matrícula 8613; 
IV. Julia Saragoça Santos – matrícula 10318; 
V. Lilian Matsubara Denobi Vieira – matrícula 11018; 
VI. Maurício Calgarotto – matrícula 17918; 
VII. Mitio Yoshida – matrícula 04212; 

Art. 5º. O Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da 
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos. 
 
Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº. 108/2016. 
 
Registre-se e Afixe-se 
 
Edifício da Câmara Municipal, em 19 de dezembro de 2018. Aílton Nantes, Presidente 

 
TERMO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO 
 
Processo Administrativo - DG nº 72/2018 
Dispensa de Licitação nº 01/2019 
Objeto: Contratação de seguro para três veículos que compõem a frota da Câmara Municipal de Londrina. 
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Assunto: RES: Reforma da CML - Confirmação de Orçamento

De: <aspenbravo@sercomtel.com.br>

Data: 24/05/2019 09:26

Para: "'Luiz Fernando Moraes Marendaz'" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Bom dia Luiz Fernando Moraes,
Confirmamos o orçamento, mantendo os valor e as condições apresentadas há época.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Bravo

Aspen Engenharia Ltda
F; 43 3339 8466

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2019 19:20

Para: aspen@sercomtel.com.br; aspenbravo@sercomtel.com.br
Assunto: Reforma da CML - Confirmação de Orçamento

Boa tarde,

Em 11/09/2018 a Câmara Municipal de Londrina recebeu o orçamento

110918/01 da empresa Aspen Engenharia Ltda para a prestação de serviços de elaboração de 
projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma, adequação e ampliação do 
prédio da CML.

Assim, considerando o tempo entre o envio do orçamento e a presente comunicação, 
solicitamos confirmação do referido orçamento ou a revisão dos valores, se for o caso.

Para facilitar a conferência das informações, seguem anexos o orçamento enviado e as 
especificações dos projetos.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

RES:	Reforma	da	CML	-	Con�irmação	de	Orçamento 	

1	of	1 24/05/2019	18:51
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Assunto: Re: Reforma da CML - Confirmação de orçamentos

De: "Viviane D' Andrea" <vivianedandrea@gmail.com>

Data: 28/05/2019 10:25

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Bom dia Luiz Fernando,

Revi o orçamento com os proje�stas e alguns sofreram reajustes.

A proposta inicial de R$207.800,00 passou para R$226.600,00.

A�.

Viviane D´Andréa

Em qui, 23 de mai de 2019 às 19:29, Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

escreveu:

Boa tarde,

Em 17/10/2018 a Câmara Municipal de Londrina recebeu um orçamento da

empresa D'Andréa Arquitetos para a prestação de serviços de elaboração

de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma,

adequação e ampliação do prédio da CML.

Assim, considerando o tempo entre o envio do orçamento e a presente

comunicação, solicitamos confirmação do referido orçamento ou a revisão

dos valores, se for o caso.

Para facilitar a conferência das informações, seguem anexos o orçamento

enviado e as especificações dos projetos.

Cordialmente,

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

--

Re:	Reforma	da	CML	-	Con�irmação	de	orçamentos 	
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Re:	Reforma	da	CML	-	Con�irmação	de	orçamentos 	
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Assunto: Re: Reforma da CML - Confirmação de Orçamento

De: "Rossianne - Mep Arquitetura e Planejamento" <financeiro@meparquitetura.arq.br>

Data: 24/05/2019 09:45

Para: "Luiz Fernando Moraes Marendaz" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Bom	dia	Luiz,

Pode	considerar	o	mesmo	orçamento,	em	anexo	com	data	atualizada.

Favor	acusar	o	recebimento!

Att

Rossianne Mostasso
Gerente Administrativa

MEP Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário (em frente à Av. Castelo Branco)

CEP 86.050- 720 Londrina / Paraná - Brasil

Fone / Fax: +55 43 3328-1020

Site: www.meparquitetura.arq.br

Este documento contém informações de propriedade da MEP Arquitetura e Planejamento e não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou
utilizado, em parte ou integralmente, sem o conhecimento prévio da mesma.
Se você recebeu por engano, por favor, elimine-o e notifique por e-mail o remetente. Obrigado.

From: Luiz Fernando Moraes Marendaz

Sent: Thursday, May 23, 2019 7:24 PM

To: Rossianne - Mep Arquitetura e Planejamento ; carlos@meparquitetura.arq.br

Subject: Reforma da CML - Confirmação de Orçamento

Boa tarde,

Em 03/10/2019 a Câmara Municipal de Londrina recebeu um orçamento da

empresa MEP Arquitetura para a prestação de serviços de elaboração de

projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma,

adequação e ampliação do prédio da CML.

Assim, considerando o tempo entre o envio do orçamento e a presente

comunicação, solicitamos confirmação do referido orçamento ou a revisão

dos valores, se for o caso.

Para facilitar a conferência das informações, seguem anexos o orçamento

enviado e as especificações dos projetos.

Cordialmente,

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Re:	Reforma	da	CML	-	Con�irmação	de	Orçamento 	

1	of	2 24/05/2019	18:50
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Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

111 Proposta de Preços_Atualizada.pdf 282KB

Re:	Reforma	da	CML	-	Con�irmação	de	Orçamento 	
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MEP – Arquitetura e Planejamento LTDA – CNPJ 06.164.906/0001-28 
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br 

www.meparquitetura.arq.br 

Londrina, 24 de maio de 2019. 
 

 

 

A Câmara Municipal de Londrina/PR. 
 

Prezados Senhores, 

 

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para o 

desenvolvimento do Elaboração de projetos completos (arquitetônico e 

complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal do 

Município de Londrina/PR. 

Fundada em 2004, pelos Arquitetos Carlos Marchesi e Ana Carolina Potier, a 

MEP Arquitetura e Planejamento tem desenvolvido, ao longo de seus 13 anos, projetos 

que somam mais de 1.700.000 m² (um milhão e setecentos mil metros quadrados), em 

mais de 740 projetos em seguimentos diversificados como Saúde, Indústria, 

Corporativo, Pesquisas, Ensino e Laboratórios. 

A MEP Arquitetura e Planejamento tem experiência em desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos de alta complexidade focando no desempenho operacional, 

qualidade, segurança, sustentabilidade, criatividade, estética, bem-estar e humanização 

de seus usuários. 

 Atuamos desde o Design Conceitual até o desenvolvimento dos Projetos 

Executivos de Arquitetura, começando com a compreensão e a definição clara das 

premissas do negócio, necessidades técnicas do cliente e da legislação vigente; 

seguindo pela concepção das soluções arquitetônicas e de engenharia; até o 

detalhamento para a execução da obra; e incluindo, também, projetos para obtenção de 

aprovações junto aos órgãos públicos.  

A MEP Arquitetura e Planejamento visa oferecer soluções customizadas, 

utilizando as ferramentas mais atuais da arquitetura e engenharia, trabalhando nas 

plataformas CAD e BIM, e desenvolvendo projetos com características de 

sustentabilidade e certificação. 

Nossa equipe conta com mais de 36 profissionais experientes em nossa sede 

em Londrina/PR, sob a liderança dos sócios Carlos Marchesi e Ana Carolina Potier, bem 

como parceiros e consultores especializados, a fim de atender às necessidades técnicas 

e orçamentárias do cliente com um projeto diferenciado, aliado à funcionalidade, que 
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permitirá agilidade e precisão no atendimento aos pacientes. As soluções de acessos e 

circulações internas facilitarão as atividades ali desempenhadas, como também 

atenderão às questões de segurança e higiene preconizadas nas normas de vigilâncias 

sanitárias. Nossa experiência permite chegar a um projeto com qualidade e custos 

adequados à faixa de investimento determinado pelo cliente. 

Temos certeza de que estamos preparados para oferecer a melhor solução 

arquitetônica visando o melhor aproveitamento do espaço disponível, em observância 

às determinações legais e de acordo com as condições locais para o sucesso do 

empreendimento. 
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1 OBJETO 

 

Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para 

reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal do Município de 

Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área 

existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 

m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente. 

 

Conforme a descrição dos projetos abaixo relacionados: 

 

 

 

2 REMUNERAÇÃO 

O preço para os serviços descritos no Item 1 será de R$ 305.013,06 (trezentos 

e cinco mil treze reais e seis centavos), referente aos serviços de mão-de-obra, 

salários e encargos sociais. 

Obs.1: O faturamento será emitido pela empresa MEP Arquitetura e 

Planejamento Ltda. 

 

PROJETOS A SEREM CONTRATADOS ÁREA ESTIMADA (EM M2) VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso 

layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico 

da edificação existente;

3.157,88 47,40 149.683,51

Projeto de sinalização e comunicação visual 

completo;
3.157,88 9,50 29.999,86

Avaliação Estrutural 2.907,88 7,10 20.645,95

Projeto estrutural completo,  projeto de 

reforço/reparos que se fizerem necessários na 

edificação existente, estrutura metálica e estrutura 

de cobertura, estruturas complementares, etc. 

(incluso fundações);

250,00 12,00 3.000,00

Projeto de instalações hidrossanitárias e de 

prevenção contra incêndios completo — incluso GLP 

(se necessário), drenagem e sistema de 

reaproveitamento de águas pluviais;

3.157,88 9,70 30.631,44

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa 

tensão completo — incluso telefonia, lógica, 

cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes 

(segurança e incêndio), CFTV e sonorização;

3.157,88 14,20 44.841,90

Projeto de instalações de ar condicionado completo. 3.157,88 8,30 26.210,40

305.013,06TOTAL
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3 PRAZO 

O prazo de entrega dos projetos será conforme cronograma a ser estabelecido 

em comum acordo no início do projeto. 

Os prazos estão sujeitos à alteração em caso de modificações no projeto e/ou 

em função de atrasos nas aprovações pelos Órgãos Públicos 

 

4  VALIDADE DA PROPOSTA 

A validade da Proposta é de 30 (trinta) dias. 

 

5  PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução é de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

6 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Estão inclusas na Proposta: 

1. Despesas com taxas e emolumentos, de Concessionárias e de Prefeituras, 

referentes à avaliação e aprovação de projetos (licenciamento das obras), bem 

como despesas referentes ao cadastramento do autor do projeto nos municípios. 

Observar que grande parte das Concessionárias e Prefeituras isentam as obras 

públicas da cobrança de taxas e emolumentos.   

2. Despesas com Plotagens, reconhecimento de firma de assinaturas e pagamento 

de ART’s.  

A Contratada deverá fornecer para a Contratante duas* cópias plotadas de cada 

projeto e fornecer o número de cópias plotadas solicitadas por cada órgão legal, 

para processos de aprovação e licenciamento. 

* uma cópia para fins de medição e uma cópia para arquivo. 

Em relação as escalas de desenho e padrões de impressão, a contratada deverá 

atender às normas da ABNT e Código de Obras de cada Município, além das 

solicitações específicas dos demais Órgãos Legais. 

3. Não estão incluídos na proposta: licenciamento ambiental, Relatório de Impacto 

de Vizinhança e Relatório de Impacto Ambiental. 
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Agradecemos a oportunidade que Vossa Senhoria nos concede de 
colaborar neste empreendimento, assegurando nossos melhores esforços no sentido 
de cumprir as tarefas ora propostas. 

 Atenciosamente, 

 

 

 
 

CARLOS EDUARDO P. MARCHESI. 
Arquiteto CAU A 32.642-9 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE PREÇOS II

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018. OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS

(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

Considerando o apontamento do item 2 do parecer da Controladoria (fl. 126)

que sugeriu  a  confirmação dos  orçamentos  obtidos  (fls.  22-40 – seq.  1.3 dos  autos,  com

relatório de preço e termo de fixação do preço máximo às fls. 41-42 – seqs. 2.1 e 2.2) devido

ao  fato  de  terem  sido  obtidos  há  mais  de  180  dias,  o  Departamento  de  Suprimentos  e

Patrimônio  procedeu  à  confirmação  dos  orçamentos  (seq.  2.16  –  fls.  129-138)  conforme

tabela abaixo:

Empresa interessada Orçamento (Valor global) Média

Aspen Engenharia R$ 312.248,14
R$ 281.287,06MEP Arquitetura R$ 305.013,06

D’andréa Arquitetos R$ 226.600,00

Observe-se que foram consultadas apenas as empresas cujos orçamentos foram

utilizados para a composição do preço máximo, conforme o relatório de fl. 41 (seq. 2.1).

Observe-se também que as  empresas  Aspen Engenharia  e  MEP Arquitetura

mantiveram o  valor  dos  respectivos  orçamentos  apresentados  em 2018  e  que  a  empresa

D’Andrea Arquitetos alterou o valor de seu orçamento, de R$ 207.800,00 para R$ 226.600,00,

o que implicou na alteração do valor médio.

Diante  disso,  sugere-se  a  fixação  de  preço  máximo no valor  equivalente  à

media de preços obtida. O aceite desses termos implica contratação com preço máximo global

de  R$  281.287,06  (duzentos  e  oitenta  e  um  mil,  duzentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  seis

centavos).
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Assim, encaminha-se o processo para fixação do preço máximo. 

Londrina, 29 de maio de 2019.

 Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

15
44

9 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

17
65

3

Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 29-05-2019 às 12:02:22

Doc juntado em:29/05/2019, Seq.:2.17, por:luizfernando  pag. 140 



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  61/2018.  OBJETO:  ELABORAÇÃO  DE

PROJETOS  COMPLETOS  (ARQUITETÔNICO  E  COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA  E  ADEQUAÇÃO  DO  EDIFÍCIO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE

LONDRINA.

A partir das informações apresentadas no segundo relatório de preços

dos autos em epígrafe (seq. 2.17, fls. 139-140), fixo, como preço máximo para contratação da

elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação

do edifício da Câmara Municipal de Londrina, o valor global de R$ 281.287,06 (duzentos e

oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

Londrina, 29 de maio de 2019.

Ailton Nantes
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. .../2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 61/2018

TIPO: MENOR PREÇO

A Câmara Municipal de Londrina torna público que fará realizar licitação,
na modalidade pregão presencial,  do tipo menor preço,  visando a contratação de empresa
especializada para a prestação do serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico
e complementares)  para  reforma e adequação do edifício de sua sede,  localizado na Rua
Governador  Parigot  de  Souza,  145  -  Londrina/PR,  cujas  despesas  correrão  por  conta  da
Funcional  Programática:  01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa:  4490.510104 –
Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.

O procedimento  licitatório reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de  julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E

COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE LONDRINA

PREÇO MÁXIMO TOTAL:  R$ 281.287,06 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL,  DUZENTOS E

OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz, ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados
e autorizados pela Portaria nº. 186/2018, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os  envelopes  serão  abertos  no  dia  ……………..,  às  …….,  na  sala  de
reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de Souza,
nº.  145,  Centro  Cívico  Bento  Munhoz  da  Rocha  Neto,  com  o  credenciamento  dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS

8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 18H):  ANDERSON ABE (RAMAL 3374-1324)  E FELIPE PAIM

(RAMAL 3374-1265).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O  objeto  desta  licitação  é  a  Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e
complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Camara  Municipal  de
Londrina,  localizada  na  Rua  Governador  Parigot  de  Souza,  145  -  Londrina/PR,
conforme especificações do Anexo I deste edital.

2 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital  (Anexo I) e as condições de pagamento e
obrigações  das partes estão dispostas na minuta do Contrato Administrativo (Anexo
VII).

3 As  empresas  interessadas  poderão  realizar  vistoria  nas  dependências  da  Câmara
Municipal  de  Londrina,  com  o  objetivo  de  melhor  dimensionar  a  elaboração  da
proposta.

3.1 As vistorias deverão ser agendadas com a Diretoria-Geral,  pelo telefone (43) 3374-
1234,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  13:00  às  18:00  e  serão  acompanhadas  pelo
servidor Ricardo Jammes Teixeira.

3.2 Realizada  a  vistoria,  será  fornecido  atestado  de  que  o  representante  da  empresa
interessada vistoriou o prédio da Câmara Municipal de Londrina.

3.3 O atestado fornecido deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope
nº 1 – Proposta.

4 Caso  a  empresa  interessada  opte  por  não  realizar  a  vistoria,  deverá  apresentar
declaração  no  sentido  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta (conforme modelo do Anexo V).

4.1 A declaração deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 –
Proposta.

5 O valor global máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$
275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil e vinte reais e quarenta centavos).

SEÇÃO II –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As  despesas  advindas  da  presente  licitação  correrão  por  conta  da  Funcional
Programática:  01.010.01.031.0001.1001  e  Elemento  de  despesa:  4490.510104  –
Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.
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SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

8 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá  apresentar  ao
Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
9.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas

licitantes;
9.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III);
9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá

constar também: 
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
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9.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução
Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos relacionados
à sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de intenção de
recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.

11 O representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu credenciamento  como participante  deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.2O documento  do  subitem  anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Considera-se encerrada  a  fase de credenciamento no momento em que é  iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta.

14.1Não  será  aceita  a  participação  de  empresa  cujo  representante  se  apresente  após
encerrada a fase do credenciamento.

14.2Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
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contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

15.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta)
minutos antes da abertura da sessão pública.

16.1Nessa  hipótese,  os  dois  envelopes  (um  com  a  proposta  e  o  outro  com  a
documentação), a declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de
habilitação do Edital (Anexo III) e, se for o caso, a declaração de que a empresa se
enquadra  como  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (Anexo  IV),
acompanhada  da  certidão  aludida  no  item 9.2.2,  deverão  ser  acondicionados  em
invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:
16.1.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/

[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização
da sessão]”.

16.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo proponente e deve
apresentar: 

17.1A descrição  do(s)  serviço(s)  cotados,  observadas  as  especificações  constantes  do
Anexo I do presente edital.

17.2O  preço global do serviço,  em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real),  no  qual  devem  estar  incluídos  todos  os  custos  decorrentes  da  execução
contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam
na contratação do objeto.

17.3A assinatura do representante da pessoa jurídica proponente, identificado no estatuto
social ou ata correspondente, e do profissional técnico responsável pelo orçamento,
legalmente habilitado nos termos do art. 14 da Lei 5.194/66, com menção explícita
de seu título profissional e o nº da carteira referida no art. 56 da mesma lei.
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18 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

18.1Planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da proposta
nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital).

18.2 O atestado de vistoria do prédio da Câmara Municipal de Londrina ou a declaração
de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus
anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme
modelo do Anexo V).

19 A apresentação da proposta implica:

19.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
19.3Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato

Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em
assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente
convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

24 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
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especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26 Caso  não  haja  no  mínimo  3  (três)  propostas  na  condição  do  item  anterior,  serão
selecionadas  as  propostas que apresentarem os menores preços,  até  o  máximo de 3
(três). 

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27.1O critério de julgamento será o de menor preço global, sendo aceito somente duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço venha a  ser  desclassificada ou,  ainda,  inabilitada,  o  Pregoeiro  restabelecerá a
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos
nos itens anteriores.

30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade  da  Lei  Complementar  nº.  123/2006  e  passará  ao  julgamento  das
propostas.

SEÇÃO VIII  – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
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Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

33 A não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas serão convocadas pelo Pregoeiro a decomporem o valor de seu lance final
nos termos de sua planilha de formação de preços, podendo ser concedido prazo para
recomposição da planilha.

36 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua
aceitabilidade.

37 Será desclassificada a proposta final que:

37.1Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
37.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital.
37.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

37.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação  ao  preço  e  à
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

39 Qualquer  interessado  poderá  solicitar  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
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Pregoeiro examinará a  proposta  subsequente,  e,  assim sucessivamente,  na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (Envelope nº. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo  art.  43 da  Lei
Complementar nº. 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para a  habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo,  estatuto ou contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
47.2Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão

Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
47.3Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.4Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.5Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 
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47.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

48.1Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

48.2Balanço  patrimonial  registrado  e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2018, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  para  atendimento  dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante

48.2.2 Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor
estimado da contratação,  por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 por meio de
apresentação de memória de cálculo.

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:

49.1 Comprovante  de  registro  da  empresa  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia  (CREA),  mediante  apresentação  de  Certidão  de  Registro  de  Pessoa
Jurídica,  comprovando  que  tanto  a  empresa  quanto  o  responsável  técnico  pelo
projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.º 5.194 de 24/12/66 e
das Resoluções nº 218/73 e nº 266/79 do CONFEA.

49.2 Prova  de  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta  licitação,  por  meio  da
apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  acompanhado  de  atestado(s)  de
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capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em nome dos responsáveis pela elaboração dos projetos, devidamente registrado no
CREA/CAU.
49.2.1 Considera-se  compatível com  o  objeto  desta  licitação  a  elaboração  dos

seguintes projetos de edificação, com área igual ou superior a 1.500,00 (um mil
e quinhentos) m2: 

49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo; 
49.2.3 Projeto de estrutura metálica; 
49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios; 
49.2.5 Projeto de instalações elétricas; 
49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

49.3Declaração da empresa indicando o profissional que será o Coordenador Geral
(engenheiro civil  ou arquiteto e urbanista)  da Equipe Técnica para execução dos
serviços.

49.4Declaração  da  empresa indicando a  equipe  técnica que  será  responsável  pela
elaboração dos projetos objeto desta licitação, detentores dos acervos e atestados de
capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2 acima, devendo a equipe
ser composta por, no mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil
e 1 (um) Engenheiro Eletricista.

49.5Declarações  firmadas  pelos  profissionais  indicados  pela  empresa licitante  no
subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto.

49.6Comprovação de que o Coordenador Geral para o projeto, indicado pela empresa
no subitem 49.4, pertence ao quadro permanente de empregados da empresa, na
data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços ou, caso o Coordenador Geral
para o projeto ou algum do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s), indicados
pela empresa seja o sócio ou acionista da licitante, deverá fazer prova através do
Contrato Social ou Estatuto.

50 A empresa  deverá  apresentar  uma  declaração de  que  não  há  em  seu  quadro  de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.

51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de
que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério
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da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva com efeitos  de negativa,  nos termos do art.  43 da Lei
Complementar nº. 123/2006.

52.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da
Lei Complementar nº. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos  emitidos  via  internet estão sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

55 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar  contrarrazões  em igual  número de dias,  que começarão a
correr  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:

57.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

57.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

58 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo estas sido apresentadas
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ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina,
que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E DA HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

61 O Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor da licitação e remeterá os autos
para  a  homologação  da  Presidência  da  Câmara  Municipal  de  Londrina  diante  das
seguintes condições: 

61.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão. 
61.2Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

62 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificando  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15 (quinze)  dias,  após  a  homologação do certame,
devendo  as  empresas  retirá-los  até  5  (cinco)  dias  após  aquele  prazo,  sob  pena  de
inutilização dos mesmos.

63.1A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
63.2O ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto

de registro simples em termo específico devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VII deste edital).

64.1Ante  a  solicitação  da  empresa  e  concordância  da  Diretoria  Geral  da  Câmara
Municipal  de  Londrina,  o  prazo  definido  para  a  assinatura  do  instrumento  é
prorrogável, uma vez, por igual período.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
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assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

65.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

66 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.

67 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes  presentes  que  aceitarem  assiná-la,  com  registro  detalhado  de  todas  as
ocorrências.

69 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

70 Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia  útil  subsequente,  no mesmo horário e local  anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

71 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
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ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

73 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

74 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável  por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

78 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

79 O resultado desta licitação será publicado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

80.1Anexo I: Termo de Referência;
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
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80.4Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP);

80.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela
CML para o correto dimensionamento da proposta

80.6Anexo VI: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº
9.854/99);

80.7Anexo VII: Minuta de Contrato Administrativo.

Edifício da Câmara Municipal de Londrina, em 26 de abril de 2019.

Mark Almeida

Diretor Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I – DO OBJETO

1 Prestação  de  serviço  de  Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e
complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara  Municipal  de
Londrina,  localizada na Rua Governador Parigot de Souza,  145 - Londrina/PR, com
área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de
250,00  m2  para  adequações  necessárias,  incluindo  reforma  e  adequação  da  guarita
existente.

2 Serão contratados os seguintes projetos:

2.1 Projeto  Arquitetônico  completo  e  aprovado  — incluso  layout  e  detalhamentos  e
levantamento arquitetônico da edificação existente;

2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto  estrutural  completo,  incluindo  avaliação  estrutural  e  projeto  de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso  GLP (se  necessário),  drenagem e  sistema  de  reaproveitamento  de  águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica,  cabeamento  estruturado,  SPDA,  antena,  alarmes  (segurança  e  incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.

SEÇÃO II – DO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

4 Os  projetos  ora  contratados  serão  acompanhados,  definidos  e  aprovados  por
profissional de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por
representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).

4.1 Os  profissionais  de  engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  que
acompanharão  e  elaboração  e  aprovarão  dos  projetos  serão  os  Engenheiros
Alessandro  Tonial  –  Matrícula  15914-0,  e  Antônio  Luiz  Sokoloski  –  Matrícula
14231-0.

4.2 O  representante  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  responsável  pelo
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acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira –
matrícula 918.

SEÇÃO III – DA ENTREGA DOS PROJETOS 

5 O prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

6 A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas à fiscalização, tanto da reforma
como da ampliação, que fará as devidas avaliações e definição.  Após a definição, a
empresa deverá realizar eventuais ajustes e reapresentar à fiscalização para a definição
final,  para  então  dar  prosseguimento  à  elaboração  do  projeto  executivo  e  entrega
definitiva de todos os projetos.

7 Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões
(quantas forem necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes
detalhadas,  para  que  as  propostas  apresentadas  atendam  a  contento  todas  as
necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

8 A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto
para sua conclusão.

SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9 Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os
órgãos que se façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de
Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP, e outros.

10 A  Contratada  deverá  levantar  junto  aos  órgãos  de  aprovação  do  município,  as
informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  adequado  dos  serviços.  0
desconhecimento  da  legislação  ou  de  condicionantes  do  Contratante  não  serão
justificativas para aditivos ou incorreções de projeto.

11 Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT,
do IAP, da COPEL, da SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código
de  Obras  Municipal  e  Estadual  vigentes.  Também  deverão  ser  observadas
especificações técnicas de materiais e/ou equipamentos que estejam relacionados aos
projetos  contratados  e  as  normas  internacionais  de  referência,  na  falta  de
correspondentes da ABNT.

12 Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que
foram utilizadas para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características
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técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser
especificados nos memoriais relativos dos seus respectivos projetos.

13 Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas
ou duplas interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.

14 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira
responsabilidade  do  projetista  a  compatibilização  dos  projetos  para  a  execução  das
obras, mesmo após a entrega do produto final. 

14.1Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto interferiu
no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no
projeto, mediante solicitação. 

14.2As  alterações  de  projeto  para  atender  a  compatibilização  com o  arquitetônico  e
demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao
solicitado implica em sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.

15 A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que
porventura venham a ocorrer durante a execução da obra.

16 Os  projetos  deverão  conduzir  para  os  melhores  resultados,  tanto  do  ponto  de  vista
técnico quanto econômico e funcional,  adequando-os as condições da obra,  também
deverão assegurar a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção.

17 Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e
operação  compatível  com  a  instalação  do  sistema.  Utilizar  soluções  que  visem  a
segurança  contra  incêndio  e  proteção de  pessoas  e  da  instalação.  Prever  reserva  de
capacidade para futuro aumento de utilização, flexibilidade da instalação, admitindo a
mudança de característica e localização dos equipamentos, Padronização, simplicidade
na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e competitividade
no mercado.

18 Todos  os  estudos  e  projetos  deverão  ser  desenvolvidos  de  forma  harmônica  e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:

18.1Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

18.2Utilizar  materiais  e  métodos  construtivos  adequados  aos  objetivos  do
empreendimento e às condições do local de implantação;

18.3Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos
componentes e sistemas da edificação;

18.4Adotar  soluções  técnicas  que  considerem  as  disponibilidades  econômicas  e
financeiras para a implantação do empreendimento;
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18.5Adotar  soluções  técnicas  que  considerem  a  acessibilidade  de  portadores  de
necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais
normas da ABNT e legislação vigente;

18.6Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
18.7As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos

de operação, que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das
instalações;

18.8Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água,
energia elétrica, lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos
os equipamentos e mobiliários;

18.9Os  equipamentos  que  se  incorporam  diretamente  à  obra,  ou  que  necessitem  de
infraestrutura especial executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do
tipo split e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para
serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.

SEÇÃO  V  –  DOS  PROCEDIMENTOS  PRELIMINARES  PARA  A
ELABORAÇÃO DO PROJETO 

19 Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar
conformações geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais,
ocorrência  de  passagem  pelo  terreno  de  fiações,  tubulações,  existência  de  árvores,
muros, benfeitorias a demolir e outros.

19.1Também deverão obter junto às concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos
das redes públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à
eventual necessidade de ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final
da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da
edificação.

20 Os  projetistas  deverão  indicar  nos  respectivos  memoriais  descritivos  as  normas
utilizadas em todo o processo de elaboração dos projetos.

21 Deverão  ser  agendadas  reuniões  entre  os  profissionais  que estiverem elaborando os
projetos  e  a  fiscalização  para  que  a  elaboração  do  projeto  ocorra  conforme  o
especificado no presente documento.

22 A Contratada deverá:

22.1Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do contrato.

22.2Efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
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22.3Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas
entre os profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização
para  a  compatibilização  dos  projetos,  definição  alternativa  de  especificações  e
adequações  que  se fizerem necessárias  que  deverão  ser  minutadas  e  com prazos
definidos para as devidas correções.

23 O  projetista  deverá  conhecer  a  área  da  edificação,  sua  natureza  e  características,
incluindo os seguintes aspectos:

23.1Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se
perceptíveis, para determinar soluções acústicas;

23.2Observar  os  sistemas  de  utilidades  e  serviços  existentes  e  necessários  ao
empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos
sólidos e outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e utilização
pelos projetos especializados;

23.3Obter informações com relação às atividades principais, de apoio e de serviços da
edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim
de permitir a análise de suas interações e sua composição em espaços;

23.4Obter  informações  com  relação  ao  elemento  humano  que  ocupará  a  edificação,
trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais
e futuros, a fim de poder aferir características de cada espaço com relação à área
requerida, ao conforto ambiental necessário e outros fatores;

23.5Obter  informações  quanto  aos  equipamentos  necessários,  atuais  e  futuros,  para
realização das várias atividades programadas para a edificação;

23.6 Conhecer  os  materiais  de  construção  e  técnicas  construtivas  condizentes  com a
região.

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

SUBSEÇÃO I – DO PROJETO ARQUITETÔNICO

24 Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação
para atendimento legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem
como atender às demandas dos ocupantes / usuários do local,  com especificação de
materiais, de técnicas construtivas e de layout, atendendo ao que dispõe a NBR 13.532
(Elaboração de projeto de edificações — arquitetura). 

25 Deverão ser propostas soluções para o atendimento às normas de acessibilidade e de
saídas de emergência, bem como atendimento à legislação de prevenção e segurança
contra incêndios.

26 A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente. 

27 A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as
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atividades e ocupantes do edifício da CML. 

27.1Deverá  adequar  satisfatoriamente  todos  os  gabinetes  e  ambientes  necessários  na
edificação, liberando escadas e saídas de emergência. 

27.2Deverão  ser  consideradas  as  especificidades  de  cada  atividade  desenvolvida  nos
setores,  de  tal  forma  que  os  espaços  sejam  distribuídos  o  mais  adequadamente
possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional, levando-se em
conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com
os ocupantes do local.

27.3Dentro  deste  conceito  a  contratada  deverá  apresentar  proposta,  sugerindo  a
localização  adequada  dos  ambientes,  considerando  suas  atribuições,  afinidades  e
relacionamentos de trabalho, bem como, indicar as formas possíveis de separação
das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).

27.4Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas  
ergonômicas  vigentes  e  critérios  técnicos,  e  seus  respectivos  mobiliários
ergonômicos devidamente especificados e quantificados para posterior aquisição.

27.5Na  nova  proposta  de  layout,  deverá  ser  considerada  a  possibilidade  de
aproveitamento dos mobiliários novos e seminovos.

27.6O detalhamento  do projeto  também deverá  ser  apresentado com a  indicação dos
acabamentos  a  serem  utilizados,  principalmente  forro,  piso,  divisórias  e  demais
revestimentos.

28 O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços
e circulações e atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização
das atividades previstas.

29 As  rampas  e  escadas  deverão  obedecer  às  relações  compatíveis  de  declividade  e
considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico,
em  conformidade  com  os  preceitos  estabelecidos  pelos  órgãos  públicos  e  normas
técnicas, verificando os critérios de segurança referentes a escadas, corrimãos, rotas de
fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive escadas), saídas de emergência
e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de acessibilidade e de
prevenção contra incêndios.

30  A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições:

30.1Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às atividades a
serem desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;

30.2Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar
forçado),  a  edificação  deverá  apresentar  desempenho  térmico  que  proporcione
economia de energia, evitando troca de calor/frio com seu interior, que garanta o
conforto térmico adequado;

30.3Ambientes  com  fonte  interna  de  ruídos  deverão  ser  devidamente  tratados  com
elementos adequados de controle;

30.4Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações
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aos outros ambientes.
30.5Atender  ao  Decreto  Municipal  768  de  23  de  setembro  de  2009,  NBR  10004,

Resoluções do CONAMA 307 e 348 no que couber e prever condições e espaços
para  ser  organizado  o  sistema  de  coleta  seletiva  da  unidade,  bem  como  sua
disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.

30.6Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos
sólidos visando sua reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.

30.7Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.

31 O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística
externa com definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies
vegetais,  pontos  de iluminação,  irrigação e  drenagem,  harmonizado com o conceito
arquitetônico  proposto  considerando  princípios  de  conservação  de  energia,
sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a permeabilidade. 

31.1Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico  .

32 Os  Materiais  e  as  Técnicas  Construtivas  empregadas  deverão  ser  considerados  em
relação à evolução tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos
serviços e produtos da edificação bem como de sua segurança e manutenção.

33 A  elaboração  do  layout  terá  por  base  a  estrutura  organizacional,  seus  usuários,
equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços
necessários para a realização das atividades previstas.

34  A organização e  o dimensionamento  do projeto/layout  serão  realizados  a  partir  da
listagem dos espaços e  de  suas  características  qualitativas  e  quantitativas,  conforme
definido pela Câmara Municipal de Londrina.

35 Acerca  do  desenvolvimento  e  apresentação  do  projeto  arquitetônico: O  projeto
arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:

35.1Estudo preliminar e Memorial Justificativo;
35.2Anteprojeto;
35.3Projeto legal;
35.4Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

36 Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da
etapa imediatamente anterior, ou seja, o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a
aprovação  do  estudo  preliminar  e  memorial  justificativo,  conforme  sequência
apresentada  acima.  Para  o  início  da  etapa  referente  ao  projeto  executivo  e
detalhamentos,  será  necessária  também  a  aprovação  do  projeto  legal  pelo  órgãos
competentes.
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37  A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e
precisa, todos os detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação
dos elementos, de forma a possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá
ser fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e demais
indicações necessárias à fixação dos prazos de execução e  o respectivo cronograma
físico-financeiro.

38 O  Projeto  deverá  estar  representado  graficamente  por  desenhos  de  plantas,  cortes,
fachadas  e  ampliações/detalhamento  de  áreas  molhadas  ou  especiais,  em  escala
conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.

39  Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser
apresentados  em  cadernos  anexos  onde  conste  sua  representação  gráfica,  de
conformidade com a Norma NBR 6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura,
especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.

40 Quanto  ao  Layout:  A elaboração  terá  por  base  a  estrutura  organizacional,  seus
usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos
espaços necessários para a realização das atividades previstas.

40.1Deverá ser  obedecida a  legislação e  a normatização específica para o tratamento
ergonômico do mobiliário.

40.2A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços
e de suas características qualitativas e quantitativas.. 

41  Quanto à representação gráfica: deverá conter:

41.1A implantação do edifício, onde constem:
41.1.1A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da

implantação;
41.1.2 A  representação  do  terreno  com  as  características  planialtimétricas  e

cadastrais;
41.1.3 A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada

pavimento e/ou área que esteja em nível diferente do RN. As rampas deverão ter
suas  indicações  de  declividade  e  sentido  especificadas,  sempre  atendendo ás
normas específicas;

41.1.4 As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das
áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva
indicação da declividade para drenagem superficial;

41.1.5 As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência
preestabelecida e corretamente identificada;

41.1.6 A localização  dos  elementos  externos  construídos,  como  estacionamentos,
construções auxiliares e outros.

41.2O edifício, compreendendo:
41.2.1 Plantas  de  todos  os  pavimentos,  com  destinação  dos  compartimentos  e
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medidas internas, espessura de paredes, material,  acabamento e indicações de
cortes, elevações, ampliações e detalhes;

41.2.2 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas,
altura dos peitoris e sentido de abertura;

41.2.3 Escoamento  das  águas,  a  posição  de  calhas,  condutores  e  beirais,
reservatórios,  "domus",  rufos  e  demais  e  elementos,  inclusive  tipo  de
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com
indicação de material e demais informações necessárias;

41.2.4 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento; 
41.2.5 Cortes  das  edificações  onde  fique  demonstrado  o  pé  direito  dos

compartimentos, alturas das paredes e áreas impermeáveis, altura de platibandas,
cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com
indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;

41.2.6 Impermeabilização  de  paredes  e  outros  elementos  de  proteção  contra  a
umidade;

41.2.7 Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação
dos metais, equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a
necessidade;

41.2.8 Esquadrias:  a  quantidade,  o  material  componente,  fechaduras,  fechos,
dobradiças, acabamento e movimento das peças, sejam horizontais ou verticais,
o  tipo  de  vidro  e  espessura  que  deverá  ser  especificado  considerando  a
altura/pressão de vento, quando for o caso;

41.2.9 Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão
da  obra  a  executar,  como  coberturas,  peças  de  concreto  aparente,  escadas,
bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, esquadrias,
pisos,  equipamentos  de  segurança  e  arremates  necessários  deverão  ser
detalhados. 

41.3Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo
dos projetos e especificações.

SUBSEÇÃO II – DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
COMPLETO

42 O  projeto  de  sinalização  e  comunicação  visual  deverá  ser  elaborado  conforme  as
normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência, na falta
destas. E obedecerá ao seguinte: 

42.1Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar
acessos, entradas, ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais. 

42.2O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira
clara.

42.3Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários
para a correta quantificação e execução dos serviços. 

42.4A escolha  do  material  para  comunicação  e  sinalização  interna  e  externa  deverá
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proporcionar  durabilidade,  acessibilidade  e  desempenho  adequado  ao  tipo  de
utilização e harmonia visual, estética e arquitetônica. 

42.5Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e
pelo Corpo de Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei
Federal N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

SUBSEÇÃO III – DO PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES

43 Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da
edificação as normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros),
ao projeto de reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da
nova  estrutura  metálica  de  cobertura,  estando  incluídos  os  respectivos  projetos  de
fundação necessários.

44 Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações
de  materiais  e  serviços,  relação  detalhada  de  materiais  e  equipamentos  e  memorial
descritivo. 

45 Consistirá  do  projeto  de  toda  a  infraestrutura  e  a  superestrutura,  devendo  ser
apresentadas: 

45.1planta  de  locação  de  todos  os  elementos  estruturais  (em  concreto  armado  ou
metálicos);

45.2Detalhamento de todos os  elementos  estruturais  — pilares,  vigas,  lajes,  tesouras,
terças, contraventamentos, fechamentos e outros; 

45.3Detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros; 
45.4Detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
45.5Planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas,  de preferência em

escala 1:50; 
45.6Planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais; 
45.7Planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive

com a locação e descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50,
inclusive com indicação de contraflecha; 

45.8Tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha; 
45.9Cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias: 
45.10 Tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das

peças e elementos utilizados; 
45.11 Plantas,  cortes,  detalhes  e  elevações  que  se fizerem necessárias  para  a  perfeita

compreensão da estrutura; 
45.12 Detalhamento  e  especificação da  fabricação  e  montagem da  estrutura  metálica,

inclusive  a  pintura  de  proteção  e  de  acabamento,  com  espessura  de  película  e
caracterização de aplicação; 

45.13 Detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado; 
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45.14 Especificação/detalhamento  dos  sistemas  de  impermeabilização  que  forem
necessários; 

45.15 Detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

46 O projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo
ser previstos e indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os
elementos dos demais projetos;

SUBSEÇÃO IV – DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E DE
PREVENÇÃO A INCÊNDIOS

47 Refere-se  ao  projeto  completo  para  todas  as  instalações  hidráulicas  da  Câmara
Municipal de Londrina, devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações
existentes. 

48 Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos
dispositivos  legais  federais,  estaduais  e  municipais,  às  resoluções  da  ANVISA,  aos
regulamentos  de  concessionárias,  as  especificações  de  fabricantes  de  materiais  e  às
normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser
elaborado levando em conta também as questões ambientais, considerando a utilização
de  sistemas/equipamentos  com  maior  eficiência  e  menores  custos  relacionados  a
consumo e manutenção.

49 Deverá  abranger  as  seguintes  instalações:  entrada,  alimentação,  centrais,  elevação,
reserva  e  distribuição  de  água fria;  coleta  e  afastamento  de  águas  pluviais  (incluso
sistema  de  reaproveitamento  de  águas  pluviais);  drenagem e  dissipação  de  energia
hidráulica; coleta, tratamento de disposição de esgotos, sistema de prevenção e combate
a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e instalações de GLP.

50 Serão  constituídos  de  representação  gráfica,  memória  ou  roteiro  de  cálculo,
especificações de materiais e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais
e equipamentos, memorial descritivo e Anotações de Responsabilidade Técnica. 

51 O Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo
de Bombeiros e o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela
SANEPAR. 

52 A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as
características,  bitolas,  dimensões,  elevações,  etc,  dos  elementos  projetados,  a
localização de reservatórios, aparelhos sanitários, equipamentos e pontos de consumo;
colunas  ou  prumadas  de  tubulações,  caixas  de  passagem,  todas  as  canalizações  de
qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias para o bom entendimento
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do projeto. 

53 As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e
compreensão do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara. 

54 Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas,
comprimentos  dos  tubos,  vazões,  pressões  nos  pontos  principais  e  críticos,  cotas,
conexões, registros, válvulas e outros elementos. 

55 Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.

SUBSEÇÃO V –  DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA E
BAIXA  TENSÃO  COMPLETO  —  INCLUSO  CABEAMENTO  ESTRUTURADO
(LÓGICA/TELEFONIA),  SPDA,  ANTENA,  ALARMES  (SEGURANÇA E  INCÊNDIO),
CFTV E SONORIZAÇÃO

56 Consistirá  de  projetos  completos  de  instalações  elétricas,  cabeamento  estruturado
(lógica/telefonia), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/
alarmes e sonorização para atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de
Londrina. 

57 As  instalações  deverão  ser  projetadas  obedecendo  às  normas  técnicas  vigentes  e
levando em conta aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia
e de facilidade de operação e manutenção. 

58 O  projeto  deverá  ser  constituído  de  representação  gráfica,  memorial  de  cálculo,
especificações  de  materiais  e  serviços,  relação  de  materiais  e  equipamentos  com
quantitativos,  memorial  descritivo,  cartas  de  aprovações  das  concessionárias  e
Anotações de Responsabilidade Técnica. 

59 Os projetos  deverão  obedecer  às  normas  da ABNT,  à  legislação federal,  estadual  e
municipal,  aos  regulamentos  de concessionárias,  às  especificações  de fabricantes  de
materiais  e  às  normas  internacionais  de  referência  (na  falta  de  correspondentes  da
ABNT). 

60 Deverão  estar  contemplados  no  projeto  de  instalações  elétricas  todos  os  sistemas  e
equipamentos que forem necessários para a perfeita utilização do local. 

61 Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de
passagem, etc. 
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62 O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com
vistas a preservar os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá
possuir seu quadro de distribuição específico, identificado, sinalizado e de fácil acesso.
Cada disjuntor  deverá  estar  identificado conforme o setor  ou circuito  que alimenta.
Deverá  ser  fornecida  documentação  para  a  fácil  identificação  do  setor,  no  caso  de
emergência 

63 Farão parte do projeto todas as instalações elétricas,  de baixa e alta tensão (incluso
cabines de transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede. 

64 O  sistema  de  iluminação  deverá  ser  projetado  levando  em  conta  os  aspectos
luminotécnicos, e ser dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da
ABNT e em conformidade com o recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

65 O  projeto  de  cabeamento  estruturado  (telefonia/lógica-dados)  deverá  ser  elaborado
levando em consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar,
dimensionar  e  detalhar  todos  os  componentes  e  equipamentos  necessários  para  o
perfeito funcionamento do sistema. Também deve ser projetada/especificada a rede sem
fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina. 

66 O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do
local,  devendo  ser  projetados  (no  mínimo):  sistema  de  detecção  e  alarme  de
incêndios/fumaça,  sistema  de  alarme  da  edificação  e  circuito  interno  de  TV (com
câmeras,  conforme  normas  aplicáveis).  O  local  da  central  de  monitoramento  será
definido nas reuniões com os projetistas. 

67 O projeto  de  sistema  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas  (SPDA)  deverá  se
elaborado considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de
seguir as normas específicas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos
os elementos e detalhamentos para a perfeita execução do sistema. 

68 Deverão  ser  projetadas  instalações  elétricas/lógicas  novas  para  todos  os  ambientes,
novos e existentes, sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente
estabilizados. 

69 A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o
tragado da rede  pública  e  plantas  arquitetônicas  (preferencialmente  em escala  1:50)
contendo  a  disposição  da  entrada  de  serviço,  localização  de  quadros,  pontos  de
consumo,  traçado  da  rede  com  respectivas  bitolas,  representação  simbólica  de
condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de sinalização de
obstáculos,  chaves  boias,  localização  de  aterramentos,  iluminação  de  emergência,
compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente.
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Deverão ser apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.

SUBSEÇÃO VI – DO PROJETO  DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

70  Refere-se ao  projeto  de instalações  de  ar  condicionado e ventilação  mecânica  que
forem necessários para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser
realizado levantamento dos equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua
manutenção/adaptação ao novo layout. 

71 Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do
local, principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo
com as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência
na falta destas. 

72 A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá
estar de acordo com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada
previamente quanto ao tipo de instalação que se pretende utilizar. 

73 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos,
em  escala  adequada  e  de  maneira  clara.  Deverão  fazer  parte  do  projeto  todas  as
especificações  e  detalhes  necessários  para  a  correta  quantificação  e  execução  dos
serviços.

SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS 

74 Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com
assinatura  dos  responsáveis  técnicos)  e  em CDs (nas  versões  xls,  doc,  pdf  e  dwg);
devem  estar  acompanhados  de  anexos,  memoriais,  quantitativos  e  aprovações  de
projetos  pela  Municipalidade,  SERCOMTEL,  COPEL,  SANEPAR,  Corpo  de
Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser necessários.
Com  os  projetos  devem  ser  entregues  cópias  de  todas  as  Anotações/Registros  de
Responsabilidade  Técnica  de todo os  projetos  contratados,  devidamente  assinadas  e
recolhidas. 

75 Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que
integram  o  projeto,  constituirão  propriedade/patrimônio  da  Câmara  Municipal  de
Londrina.

76 Os  autores  dos  projetos  declinam  dos  direitos  patrimoniais  quanto  a  eventuais
adequações que forem necessárias para atender interesse público, autorizando, através
de sua participação na licitação, os profissionais do Município ou os que este designar, a
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proceder as alterações necessárias.

Município de Londrina, …. de ….. de 2019. 

Mark Almeida
Diretor Geral – Câmara Municipal de

Londrina

Márcia de Souza Uwai
Engenheira Civil – Prefeitura de Londrina

Matrícula 13.575-5
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através  da  presente,  autorizo  o(a)  Sr.(a)...,  portador(a)  da  Cédula  de
Identidade, Registro Geral (RG) nº...., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o nº.... a participar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº.....  Para tanto, outorgo à
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão
Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa … [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nº. ...., para fins de participação no Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano] realizado
pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4º,
inciso  VII  da  Lei  10.520/2002,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº....., declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser … (microempresa ou empresa de pequeno
porte,  conforme  o  caso)  nos  termos  da  legislação  vigente,  não  possuindo  nenhum  dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
IX deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração implicará no não enquadramento do
licitante  como  ME  ou  EPP ou  como  a  renúncia  do  direito  de  tratamento  diferenciado
conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO  V  –  DECLARAÇÃO  DE  SUFICIÊNCIA  DOS  ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa … [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nº. ...., declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de
Londrina,  no  edital  e  seus  anexos,  foram suficientes  para  o  correto  dimensionamento  da
proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e
complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do edital do certame.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 - Proposta.
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ANEXO  VI  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. ....
interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº   [número  do
pregão]/[ano],  da  Câmara Municipal  de  Londrina,  Estado do Paraná,  em cumprimento às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7º
da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e data..

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos e ano]
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. [número e ano]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [número e ano]

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS

(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

VALOR DO CONTRATO: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador do documento de identidade, Registro Geral (RG), nº. [...],
e inscrito no CPF/MF sob o nº. [...], doravante denominada Contratante, em face do resultado
do Pregão Presencial nº. [nº]/[ano], nos termos da Lei, resolve contratar a empresa [nome da
empresa contratada], inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede na [endereço completo com
CEP], neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr(a). [nome do representante da
empresa],  portador do documento de identidade,  Registro Geral (RG) nº …. e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. …….., doravante
denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 O objeto  do  presente  contrato  é  a  Prestação  de  serviço  de  Elaboração  de  projetos
completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da
Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 -
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Londrina/PR,  com área existente  aproximada de 2.907,88 m2 (a  reformar)  e  área  a
ampliar  máxima  de  250,00  m2  para  adequações  necessárias,  incluindo  reforma  e
adequação da guarita existente.

2 O objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:

2.1 Projeto  Arquitetônico  completo  e  aprovado  — incluso  layout  e  detalhamentos  e
levantamento arquitetônico da edificação existente;

2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto  estrutural  completo,  incluindo  avaliação  estrutural  e  projeto  de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso  GLP (se  necessário),  drenagem e  sistema  de  reaproveitamento  de  águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica,  cabeamento  estruturado,  SPDA,  antena,  alarmes  (segurança  e  incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes

4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do
local, examinou detalhadamente o as especificações e toda a documentação da licitação,
estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado
nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.º
61/2018.

5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no
Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2019).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6 O preço global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ ... [valor].

6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos,
seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

7 O  pagamento  do  objeto  deste  contrato  será  feito  à  empresa  contratada  em  até  15
(quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.1 O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura  apresentada  pela  empresa  contratada  e  do  regular  cumprimento  das
obrigações assumidas.

7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que impeça a  liquidação da despesa,  bem
como a  instauração  de  processo  de  aplicação de  penalidade,  o  pagamento  ficará
pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se
finalize o procedimento administrativo em andamento.

7.3 Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização  da  situação  ou  após  encerramento  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina.

8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado  pela  empresa
contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.1 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.2 A Câmara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

9 As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato,  correrão  por  conta  da  dotação
Projeto/Atividade:  01.010.01.031.0001.2001  e  natureza  da  despesa:  4490.510104  –
Edifícios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10 Após  assinatura  do  Contrato  e  a  prestação  da  garantia  contratual  disciplinada  pela
Cláusula Quarta abaixo, o representante da Câmara Municipal de Londrina encaminhará
nota de empenho do serviço ao Contratado, para que se iniciem os trabalhos relativos à
execução do presente instrumento.

11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se
desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para
sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão  Presencial
nº….../2019.
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12 O recebimento do objeto do contrato será dado pelo fiscal administrativo após parecer
conclusivo,  por parte do fiscal técnico,  acerca da aceitabilidade do serviço e de sua
adequação às exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital  do  Pregão
Presencial nº …../2019 e seus anexos.

12.1Os fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção II do Termo de
Referência  do  Pregão  Presencial  …./2019 e  na  Cláusula  Sexta  do  presente
instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente
instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.

13.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

13.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

14.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
14.2Seguro-garantia.
14.3Fiança bancária.

15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito  identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato,  para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

16 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

18.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
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18.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da
Contratada.

18.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da
Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.

18.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
18.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
18.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

19 No  caso  de  alteração  do  valor  do  contrato,  a  garantia  deverá  ser  readequada,  nas
mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados
da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.

20 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

21 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

21.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

22  Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem
prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo
de Referência  do Edital  de  Pregão Presencial  nº…./2016,  constituem obrigações  da
Contratada:

23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de
obra que se façam necessários para a execução do serviço.

23.2Responsabilizar-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.

23.3Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao pessoal
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da Contratante ou terceiros,  por funcionários ou pertences da Contratada ou seus
prepostos,  correndo  por  sua  conta  exclusiva  todas  as  providências  e  despesas
decorrentes.

23.4Assumir  exclusiva  responsabilidade  por  todos  os  prejuízos  que  causar  à  Câmara
Municipal  de  Londrina,  por  inadimplemento  de  qualquer  obrigação  contratual,
especialmente  no  que  se  refere  ao  cumprimento  das  especificações  e  prazo  de
execução.

23.5Manter  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.

23.6Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas
as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.

23.7Corrigir  quaisquer  defeitos na execução do objeto do Contrato,  sem ônus para a
Contratante,  bem como responsabilizar-se  integralmente  pelos  danos  a  este  ou  a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão. 

23.8Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.

23.9Reparar, corrigir,  remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto.

23.10 Manter-se,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

24 A Contratante se obriga a:

24.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

24.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

24.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
Instrumento.

24.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

24.5Proporcionar todas  as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

24.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

25 A execução  do  objeto  será  acompanhada,  aprovada  e  recebida  por  profissionais  de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante
da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
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25.14.1  Os  profissionais  de  engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  que
acompanharão  e  elaboração  e  aprovarão  dos  projetos  serão  os  Engenheiros
Alessandro  Tonial  –  Matrícula  15914-0,  e  Antônio  Luiz  Sokoloski  –  Matrícula
14231-0.

25.24.2  O  representante  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  responsável  pelo
acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira –
matrícula 918.

26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no
Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as
seguintes atribuições:

26.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la à Contratada
para que ela dê início à execução do serviço.

26.2Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade
com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.

26.3Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
26.4Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito

o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

27.1Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com
o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.

27.2Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os
problemas e as correções necessárias.

28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios.

29 Os  fiscais  anotarão  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a
execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o Contratado
que, no decorrer da execução do ajuste:

30.1Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do
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objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);
30.2Apresentar documentação falsa;
30.3Comportar-se de modo inidôneo;
30.4Cometer fraude fiscal;
30.5Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no

Contrato Administrativo.

31 O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

31.1Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

31.2Multa Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na
conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato,
até o limite de 30 (trinta) dias.

31.3Multa  Compensatória  de  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  do  Contrato  se  de
ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução
parcial do objeto do contrato.

31.4Multa Compensatória  de 30% (trinta por cento) do valor  do contrato no caso de
inexecução total do Contrato

31.5Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou
indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como  o  dano  causado  à
Administração, observado a proporcionalidade.

34 A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina. 

34.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

34.2Aplica-se  subsidiariamente  ao  procedimento  de  penalização  previsto  no  presente
edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei nº 9.784, de 1999.

35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis,  contados a partir  da data  em que for notificada a
respeito.

36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
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à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição.

37 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

38 No caso de aplicação de multa, havendo fatura pendente de pagamento, o valor será
descontado de imediato, notificando-se a Contratada.

38.1Caso não haja pagamentos pendentes, o prazo para pagamento da multa será de 10
(dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

39 A Vigência  do  Contrato  será  iniciada  na  data  de  sua  assinatura  pelas  partes  e  se
encerrará 60 (sessenta) dias após o fim do prazo de execução do objeto.

39.1O prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a
partir do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

40 Os prazos de execução e de vigência do Contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses
previstas  em Lei,  e  também quando houver  necessidade e  interesse do Contratante,
preenchidos os requisitos legais.

CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DAS  ALTERAÇÕES  NO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO 

41 Este  Contrato  poderá  ser  alterado  mediante  Termo  Aditivo,  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

42 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade
com os Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, sujeitando a Contratada, se for o caso, às
consequências previstas nos artigos 80 e 87, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

43 Constituem documentos anexos a este Contrato:

43.1O Edital do Pregão Presencial …/2019 e seus anexos.
43.2A proposta da empresa Contratada.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
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Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI nº 263/2019– DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer Jurídico – minuta de Edital de Pregão Presencial – Contratação do serviço
de elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para a reforma do
prédio da Câmara Municipal de Londrina – Processo Administrativo nº 61/2019

Londrina, 29 de maio de 2019.
Prezados,

Encaminho os autos em epígrafe para parecer sobre a minuta de Edital de

Pregão Presencial (seq. 2.19, fls. 142-189) bem como sobre os demais atos do processo.

Informo  que  o  processo  já  foi  objeto  de  análise  pela  Controladoria

(parecer de seq. 2.14, fls. 125-127) que ofereceu apontamentos.

Acerca  dos  apontamentos  da  Controladoria,  cumpre  informar  que  os

tópicos 4 e 5 do parecer foram atendidos na nova minuta do edital juntada à seq. 2.19 (fls

142-189) dos autos e o apontamento do tópico 3 foi atendido com a juntada da Portaria

183/2018 na seq. 2.15 (fl. 128).

O tópico 2 do citado parecer foi atendido pela consulta às empresas que

cotaram anteriormente (fls. 22-40 – seq. 1.3 dos autos, com relatório de preço e termo de

fixação do preço máximo às fls. 41-42 – seqs. 2.1 e 2.2) para confirmação de orçamento e

novo preço máximo foi fixado (seqs. 2.16, 2.17 e 2.18 – fls. 129-138 e 139-141).

Por fim, quanto ao apontamento do tópico 1 da análise da Controladoria

(fl.  125),  solicitamos  parecer  desta  Assessoria  Jurídica  acerca  da  necessidade  de  se

formalizar  parceria  e,  se  for  o  caso,  sobre  qual  o  instrumento  adequado  para  tal

formalização, para que servidores da Prefeitura possam assinar Termo de Referência e atuar

como fiscais de contrato na contratação em análise.

Atenciosamente,

       
       Luiz Fernando Moraes Marendaz

       Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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ASSESSORIA JURÍDICA

O Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicita-nos parecer sobre minuta

do edital de pregão presencial visando a contratação de empresa especializada para a prestação de

serviço de elaboração de projetos arquitetônico e complementares para reforma e adequação do

prédio de sua sede, sob o processo administrativo nº 62/2018. 

O  procedimento  foi  encaminhado  à  Controladoria  da  Casa,  que  em  sua

manifestação às fls. 125  a 127 efetuou os seguintes apontamentos:

a) ausência de instrumento formal que respalde a atuação de servidores do Executivo na elaboração

do termo de referência e na fiscalização da elaboração dos projetos pela vencedora da licitação;

b) necessidade de nova pesquisa de preços ou confirmação da manutenção dos preços anteriormente

apresentados, eis que já decorridos mais de 180 dias;

c) necessidade de anexar cópia da portaria que designa os pregoeiros;

d) incluir dentre os documentos de regularidade fiscal a prova de inscrição no CNPJ;

e) adequações diversas no edital e nos anexos.

Na sequência do processo, o Departamento de Suprimentos efetuou a juntada da

portaria de designação dos pregoeiros e ainda obteve a confirmação da manutenção dos valores

apresentados.

PARECER

1.  Primeiramente,  considerando  que  no  quadro  de  servidores  do  Executivo

existem profissionais de engenharia e arquitetura, seguramente com qualificação técnica não só

para a elaboração de termo de referência e atuação como fiscalizadores, mas também para a própria
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elaboração dos projetos pretendidos por esta Casa, parece-nos razoável que em vez da contratação

de uma empresa particular deveria a Administração Pública Municipal valer-se exclusivamente de

seu próprio quadro funcional.

Por isso,  entendemos que antes de dar andamento ao processo licitatório  seja

demonstrado  no  processo  a  efetiva  impossibilidade  de  utilização  do  quadro  de  servidores  do

Executivo. Para tanto, sugerimos seja encaminhado ofício ao Executivo informando-lhe a pretensão

de reforma e adequação do prédio, com todas as exigências do termo de referência, solicitando-lhe

ainda que disponibilize servidores de seu quadro funcional para tanto.  

Somente em caso de impossibilidade, com os motivos devidamente explicitados

pelo Executivo Municipal, é que nos parece possível a utilização de mão de obra do particular por

meio do procedimento licitatório ora em análise.

2.  Superada  a  fase  anterior,  caso  venha  a  ser  devidamente  documentada  a

impossibilidade nestes autos, passamos à análise do procedimento.

Tendo em vista a manifestação da Controladoria, que defende a necessidade de

um documento oficial  para regularizar  a  atuação de servidores do Executivo na elaboração do

termo de referência e na fiscalização da elaboração dos projetos, temos o seguinte entendimento. 

Sempre  caberá  aos  servidores  municipais,  sejam  eles  do  Executivo  ou  do

Legislativo, zelarem pelo patrimônio da municipalidade. Ocorre que no caso dos autos, parece-nos

claro que tanto os atos anteriores como aqueles a serem futuramente praticados pelos servidores do

Executivo encontram-se devidamente regulares, já que a indicação de 2 engenheiros do Executivo e

sua posterior designação como fiscais do projeto,  instrumentalizadas às fls. 72 e 74 dos autos,

foram produzidas por autoridades administrativas com competência para tanto. 
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Independentemente da forma de exteriorização,  a  manifestação de  vontade de

ambas as autoridades gerou efeitos jurídicos válidos. Portanto, parece-nos desnecessário qualquer

outro ajuste contratual ou mesmo ato administrativo a ser produzido. 

3. Quanto ao procedimento licitatório, vale observar que o pregão é modalidade

de licitação regulada pela Lei 10.520/2002 para aquisição de bens e serviços comuns em que a

disputa  pelo  fornecimento  é  feita  em  sessão  pública,  por  meio  de  propostas  e  lances,  para

classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

A despeito de ser discricionária a opção da Administração pelo pregão presencial,

são  inegáveis  suas  vantagens  em  relação  às  modalidades  tradicionais  da  Lei  8.666/93,  que

justificam a sua utilização na maioria dos casos.

4.  No tocante às disposições da minuta do pregão, não vemos qualquer óbice,

sobretudo em face das informações prestadas pelo Departamento quanto à correção dos pontos

mencionados pela Controladoria. 

Quanto  às  exigências  de  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista,

qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, estão amoldes ao que prevêem os artigos

27 a 31 da Lei  8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão, nos termos do artigo 9º da Lei

10.520/2002; especificamente quanto às exigências de qualificação técnica mostram-se adequadas

ao objeto contratual e ao permitido pelo artigo 30, inciso II e § 4º da Lei 8.666/93.

Em síntese, a minuta encaminhada para análise está em condições de ser utilizada,

dado que, além do que já se expôs, trata também dos procedimentos que serão observados na sessão

pública do pregão e julgamento das propostas, dos recursos, das penalidades,  da garantia  e do

tratamento diferenciado às microempresas.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Quanto à minuta do contrato (Anexo VI do Edital), temos que as exigências legais

mínimas da Lei 8.666/93, art. 55 (aplicável ao pregão, nos termos do artigo 9º da Lei 10.520/02),

foram respeitadas1.

Ressalvamos,  todavia,  que  só  se  viabiliza  o  procedimento  licitatório  caso  o

Executivo Municipal demonstrar, de forma motivada, a impossibilidade de utilização dos servidores

de seu quadro funcional. 

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo encaminhado para

análise,  em epígrafe.  Destarte,  a  manifestação é feita sob prisma estritamente jurídico,  não lhe

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de

natureza eminentemente técnico-administrativa.

Londrina, 31/5/2019.

Paulo Anchieta da Silva

  OAB 19.285 - PR.

1  Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o
caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.”
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Londrina, 25 de junho de 2019.

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Sirvo-me  do  presente  para  dirigir-me  a  douta  presença  de  Vossa  Senhoria,  a  fim  de

encaminhar o retorno do ofício do Executivo Municipal, onde foi questionado sobre a possibilidade

do  Executivo  fazer  o  Projeto  de  Reforma  desta  Casa  de  Leis,  por  sugestão  do  Departamento

Jurídico desta Casa.

Ademais, segue também a Portaria do Executivo Municipal que efetuou a nomeação dos

servidores que darão suporte a esta Casa no acompanhamento da elaboração dos Projetos.

Desta  sorte,  solicito  que  em razão  dos  documentos  anexos,  seja  o  processo  novamente

remetido a Controladoria e Departamento Jurídico, para apreciação dos documentos.

Atenciosamente.

Mark Almeida
Diretor Geral
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 328/2019 – DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto:  Processo Administrativo nº.  61/2018 – Serviço de elaboração de projetos para
reforma da CML – Conhecimento e providências.

Londrina, 01 de julho de 2019.

Prezados,

Considerando o apontamento do item 1 do parecer da Controladoria (fls.

125-127 – seq. 2.14) e os apontamentos dos itens 1 e 2 do parecer da Assessoria Jurídica

(fls. 191-194) e considerando as diligências de fls. 196-202 (seq. 2.23 e 2.24), bem como a

determinação  da Diretoria-Geral  na  comunicação  de  fls.  195 (seq.  2.22),  encaminho os

autos em epígrafe para apreciação dos novos documentos.

Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.º 130/2019

Data: 04 de julho de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Segunda Análise Prévia – Processo Administrativo nº 61/2018 – Pregão
Presencial – Elaboração de projetos completos – Reforma da CML.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da CI nº 328/2019 – DSP, efetuamos a segunda
análise do processo administrativo acima referenciado (fls. 01 a 203) e verificamos que foram
atendidas as recomendações efetuadas por esta Controladoria através da C.I. n.º 092/2019, em
quase a sua totalidade, faltando, apenas, adequar no edital (fl. 142) a numeração da portaria
que designa servidores para a função de pregoeiro nesta Casa.

Embora a Assessoria Jurídica já tenha dirimido a dúvida levantada por esta
Controladoria no item “1” da C.I. n.º 092/2019, por solicitação do Diretor-Geral, o processo
deve ser analisado outra vez, em virtude da anexação de novos documentos aos autos.

Alertamos para o fato de que enquanto não regulamentada a utilização do
processo eletrônico de licitação, documentos apresentados por cópias devem ser substituídos
pelos respectivos originais ou serem autenticados pelo servidor responsável pela sua inserção
e, ainda, a impressão do processo deve observar a numeração correta de páginas, abstendo-se
de imprimir várias páginas por folha (fls. 142 a 189). 

Atenciosamente,

Silvio Palma Meira
Responsável pelo Controle Interno
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 339/2019 – DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto:  Processo Administrativo nº.  61/2018 – Serviço de elaboração de projetos para
reforma da CML – Conhecimento e providências.

Londrina, 08 de julho de 2019.

Prezados,

Considerando o apontamento do item 1 do parecer da Controladoria (fls.

125-127 – seq. 2.14) e os apontamentos dos itens 1 e 2 do parecer da Assessoria Jurídica

(fls. 191-194) e considerando as diligências de fls. 196-202 (seq. 2.23 e 2.24), bem como a

determinação  da Diretoria-Geral  na  comunicação  de  fls.  195 (seq.  2.22),  encaminho os

autos em epígrafe para apreciação dos novos documentos.

Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PARECER JURÍDICO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2019 

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

ASSUNTO: Contratação de serviço de elaboração de projetos completos para reforma e 

adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina 

 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – 
LICITAÇÃO – PREGÃO – SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA – ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO – NEGATIVA DO PODER 
EXECUTIVO EM REALIZAR O SERVIÇO – 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

 

Por meio da CI n. 339/2019-DSP, o Departamento de Suprimentos e 

Patrimônio da Casa envia, para exame e aprovação, minuta de edital e contrato e 

respectivo processo administrativo para contratação de serviço de elaboração de 

projetos completos para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de 

Londrina. 

O processo, bem com a minuta do edital e do contrato, já foram 

analisados pela Controladoria (125-127) e Assessoria Jurídica (pág. 191 a 193). Uma 

questão, porém, remanesceu. A Assessoria Jurídica questionou a viabilidade da 

contratação dos serviços de engenharia se o Município já possuí, nos quadros do Poder 

Executivo, engenheiros e arquitetos que poderia elaborar o projeto. 

A CML, então questionou a Secretaria de Obras sobre a viabilidade da 

cessão de seus servidores para elaborar o projeto de reforma do edifício sede do 

legislativo. O Secretário, por sua vez, respondeu que não seria possível, ante o acúmulo 

de trabalho da Secretaria, conforme Ofício nº 56/2019-SMOP/GAB. 

Diante da negativa do Poder Executivo, na pessoa de seu Secretário de 

Obras, e da inexistência de servidores efetivos na área de engenharia e arquitetura nos 

quadros da CML, não vemos alternativa exceto a terceirização do serviço, por meio de 

processo licitatório.  
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 
Esse caminho vai ao encontro do que prevê o art. art. 3º do Decreto n. 

9.507/2018 – aqui aplicado de forma de forma integrativa -  que proíbe a terceirização, 

dentre outros casos, somente quando houver correspondência com as atribuições legais 

de cargos e de empregos públicos da entidade. 

Assim, opinamos pelo prosseguimento do feito, nos termos dos 

pareceres já emitidos por esta Assessoria e pela Controladoria. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Londrina, 11 de julho de 2019. 

 

 

Rafael Carvalho Neves dos Santos 
Advogado da CML 

OAB/PR 66.939 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

TIPO: MENOR PREÇO

A Câmara Municipal de Londrina torna público que fará realizar licitação,
na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, visando a contratação de empresa
especializada para a prestação do serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico
e complementares) para reforma e adequação do edificio de sua sede, localizado na Rua
Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, cujas despesas correrão por conta da
Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa: 4490.510104 —
Edificios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da I ei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE LONDRINA
PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 281.287,06 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E
OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados
e autorizados pela Portaria n°. 183/2018, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 23 de agosto de 2019, as 9h15, na sala de
reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de Souza,
n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no

, endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA, DAS
13H ÁS 18H): GABRIEL (RAMAL 3374-1324) E LUIZ (RAMAL 3374-1312).
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Pregão Presencial n°. 11/2019 2
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Prep) Presencial n°. 11/2019 3

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é a Elaboração de projetos completos (arquitetõnico e
complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de
Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR,
conforme especificações do Anexo I deste edital.

2 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I) e as condições de pagamento e
obrigações das partes estão dispostas na minuta do Contrato Administrativo (Anexo
VIII).

3 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nas dependências da Camara
Municipal de Londrina, com o objetivo de melhor dimensionar a elaboração da
proposta.

3.1 As vistorias deverão ser agendadas com a Diretoria-Geral, pelo telefone (43) 3374-
1234, de segunda a sexta-feira, das 13:00 as 18:00 e serão acompanhadas pelo
servidor Ricardo Jammes Teixeira.

3.2 Realizada a vistoria, sera fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada vistoriou o prédio da Camara Municipal de Londrina.

3.3 0 atestado fornecido deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope
n° 1 — Proposta.

4 Caso a empresa interessada opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de
Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta (conforme modelo do Anexo VI).

4.1 A declaração deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope n° 1 —
Proposta.

5 0 valor global máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$
281.287,06 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis
centavos).

SEÇÃO II — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As despesas advindas da presente licitação correrão por conta da Funcional
Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa: 4490.510104 —
Edificios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

8 t vedada a participação nesta licitação de:
8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico 

art.,
dos Servidores

Públicos Civis do Município de Londrina — PR.
8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores ou em dissolução.
8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao
Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas

licitantes;
9.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo IV);
9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá

constar também:
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo V);
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9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução
Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.3 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.4 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos relacionados
à sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de intenção de
recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo III), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta.

14.1Não será aceita a participação de empresa cujo representante se apresente após
encerrada a fase do credenciamento.

14.2Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
s:

//w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

24
86

3 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

20
87

9

Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 08-08-2019 às 14:04:27

Doc juntado em:07/08/2019, Seq.:3.1, por:luizfernando  pag. 212 



Pregdo Presencial n°. 11/2019 6

contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
15.1"À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],

Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta)
minutos antes da abertura da sessão pública.

16.1Nessa hipótese, os dois envelopes (um com a proposta e o outro com a
documentação), a declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de
habilitação do Edital (Anexo IV) e, se for o caso, a declaração de que a empresa se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V),
acompanhada da certidão aludida no item 9.2.2, deverão ser acondicionados em
invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:
16.1.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]!

[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização
da sessão]".

16.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo proponente e deve
apresentar:

17.1A descrição do(s) serviço(s) cotados, observadas as especificações constantes do
Anexo I do presente edital.

17.20 preço global do serviço, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução
contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam
na contratação do objeto.

17.3A assinatura do representante da pessoa jurídica proponente, identificado no estatuto
social ou ata correspondente, e do profissional técnico responsável pelo orçamento,
legalmente habilitado nos termos do art. 14 da Lei 5.194/66, com menção explicita
de seu titulo profissional e o n° da carteira referida no art. 56 da mesma lei.
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18 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

18.1 Planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da proposta
nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referencia (Anexo I do presente
Edital), conforme modelo do Anexo II.

18.2 0 atestado de vistoria do prédio da Câmara Municipal de Londrina ou a declaração
de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus
anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme
modelo do Anexo VI).

19 A apresentação da proposta implica:

19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.3 Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato

Administrativo (Anexo VIII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa
em assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente
convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
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especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, até o máximo de 3
(três).

26.1 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27.10 critério de julgamento será o de menor preço global, sendo aceito somente duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço venha a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos
nos itens anteriores.

30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade da Lei Complementar n°. 123/2006 e passará ao julgamento das
propostas.

SECA() VIII — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou prego não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances.

32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
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Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira
colocada.

33 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas serão convocadas pelo Pregoeiro a decomporem o valor de seu lance final
nos termos de sua planilha de formação de preços, podendo ser concedido prazo para
recomposição da planilha.

36 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua
aceitabilidade.

37 Será desclassificada a proposta final que:
37.1Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital.
37.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

37.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

39 Qualquer interessado poderá solicitar que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
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Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X — DA HABILITAÇÃO

43 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (Envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
47.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.4Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);
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47.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
48.1Certiddo Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida

pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de

2018, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos indices de

Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) — 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

SG (Solvência Geral) —
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) — 
Passivo Circulante

48.2.2 Comprovação de patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 por meio de
apresentação de memória de cálculo.

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
49.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) mediante
apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a
empresa quanto o responsável técnico pelo projeto encontram-se em situação regular,
nos termos da Lei n.° 5.194 de 24/12/66 e das Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do
CONFEA.

49.2 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da
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apresentação de Certidão de Acervo Técnico acompanhado de atestado(s) de
capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em nome dos responsáveis pela elaboração dos projetos, devidamente registrado no
CREA/CAU.
49.2.1 Considera-se compatível com o objeto desta licitação a elaboração dos

seguintes projetos de edificação, com area projetada igual ou superior a 1.500,00
(um mil e quinhentos) m2:

49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo;
49.2.3 Projeto de estrutura metálica;
49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção contra incêndios;
49.2.5 Projeto de instalações elétricas;
49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

49.3 Declaração da empresa indicando o profissional que será o Coordenador Geral
(engenheiro civil ou arquiteto e urbanista) da Equipe Técnica para execução dos
serviços.

49.4Declaração da empresa indicando a equipe técnica que sera responsável pela
elaboração dos projetos objeto desta licitação, detentores dos acervos e atestados de
capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2 acima, devendo a equipe
ser composta por, no mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil
e 1 (um) Engenheiro Eletricista.

49.5Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa licitante no
subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto.

49.6Comprovação de que o Coordenador Geral para o projeto, indicado pela empresa
no subitem 49.3, pertence ao quadro permanente de empregados da empresa, na
data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços ou, caso o Coordenador Geral
para o projeto seja o sócio ou acionista da licitante, deverá fazer prova através do
Contrato Social ou Estatuto.

50 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não ha em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VII deste Edital.

51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de
que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério
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da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

52.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, impede a concessão do beneficio acima referido, nos termos do art. 43 da
Lei Complementar n°. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

SEÇÃO XI— DOS RECURSOS

55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:
57.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado

na Ata da Sessão.
57.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,

ou seja, fora do prazo.
57.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@D,cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo estas sido apresentadas
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ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina,
que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E DA HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

61 0 Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor da licitação e remeterá os autos
para a homologação da Presidência da Camara Municipal de Londrina diante das
seguintes condições:

61.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
61.2Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

62 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

63 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação do certame,
devendo as empresas retirá-los até 5 (cinco) dias após aquele prazo, sob pena de
inutilização dos mesmos.

63.1A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
63.20 ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto

de registro simples em termo especifico devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII — DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VIII deste edital).

64.1 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara
Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é
prorrogável, uma vez, por igual período.

65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
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assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

65.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidemeo.

SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

66 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.

67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as
ocorrências.

69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

70 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

71 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
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ou vícios que não alterem sua substancia das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

73 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

78 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

79 0 resultado desta licitação sera publicado no sitio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV — DOS ANEXOS

80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
80.1Anexo I: Termo de Referência;
80.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
80.3 Anexo III: Modelo de Planilha de Composição de Preço
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80.4Anexo IV: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do
Edital;

80.5Anexo V: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP);

80.6Anexo VI: Modelo de declaração de suficiência dos elementos apresentados pela
CML para o correto dimensionamento da proposta

80.7Anexo VII: Modelo de declaração relativa A. proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99);

80.8 Anexo VIII: Minuta de Contrato Administrativo.

Edifício da Câmara Municipal de Londrina, em 06 de agosto de 2019.

ida

Dire or Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

18

1 Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetõnico e
complementares) para reforma e adequação do edificio da Camara Municipal de
Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com
area existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e area a ampliar maxima de
250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita
existente.

2 Serão contratados os seguintes projetos:
2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e

levantamento arquitetônico da edificação existente;
2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.

SEÇÃO II— DO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

4 Os projetos ora contratados serão acompanhados, definidos e aprovados por
profissional de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por
representante da Camara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).

4.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que
acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros
Alessandro Tonial — Matricula 15914-0, e António Luiz Sokoloski — Matricula
14231-0.

4.2 0 representante da Camara Municipal de Londrina, responsável pelo
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acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira —
matricula 918.

SEÇÃO III — DA ENTREGA DOS PROJETOS

5 0 prazo para entrega de todos os projetos sell de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

6 A Contratada deverá entregar propostas arquitetõnicas A fiscalização, tanto da reforma
como da ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição, a
empresa deverá realizar eventuais ajustes e reapresentar A fiscalização para a definição
final, para então dar prosseguimento A elaboração do projeto executivo e entrega
definitiva de todos os projetos.

7 Durante a elaboração das propostas arquitetõnicas a empresa deverá agendar reuniões
(quantas forem necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes
detalhadas, para que as propostas apresentadas atendam a contento todas as
necessidades da Camara Municipal de Londrina.

8 A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto
para sua conclusão.

SEÇÃO IV — DAS CONDIÇÕES GERAIS

9 Os projetos deverão ser entregues A fiscalização devidamente aprovados por todos os
órgãos que se façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de
Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP, e outros.

10 A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as
informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços. 0
desconhecimento da legislação ou de condicionantes do Contratante não serão
justificativas para aditivos ou incorreções de projeto.

11 Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT,
do IAP, da COPEL, da SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código
de Obras Municipal e Estadual vigentes. Também deverão ser observadas
especificações técnicas de materiais e/ou equipamentos que estejam relacionados aos
projetos contratados e as normas internacionais de referência, na falta de
correspondentes da ABNT.

12 Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que
foram utilizadas para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características
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técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser
especificados nos memoriais relativos dos seus respectivos projetos.

13 Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas
ou duplas interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.

14 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira
responsabilidade do projetista a compatibilização dos projetos para a execução das
obras, mesmo após a entrega do produto final.

14.1Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto interferiu
no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no
projeto, mediante solicitação.

14.2As alterações de projeto para atender a compatibilização com o arquitetônico e
demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao
solicitado implica em sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.

15 A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que
porventura venham a ocorrer durante a execução da obra.

16 Os projetos deverão conduzir para os melhores resultados, tanto do ponto de vista
técnico quanto econômico e funcional, adequando-os as condições da obra, também
deverão assegurar a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção.

17 Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e
operação compatível com a instalação do sistema. Utilizar soluções que visem a
segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação. Prever reserva de
capacidade para futuro aumento de utilização, flexibilidade da instalação, admitindo a
mudança de característica e localização dos equipamentos, Padronização, simplicidade
na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e competitividade
no mercado.

18 Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:

18.1Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

18.2Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condições do local de implantação;

18.3 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos
componentes e sistemas da edificação;

18.4 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e
financeiras para a implantação do empreendimento;
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18.5Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de
necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais
normas da ABNT e legislação vigente;

18.6Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
18.7As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos

de operação, que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das
instalações;

18.8 Adotar soluções (espaço fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de Agua,
energia elétrica, lógica, telefone, esgoto, gas, etc.) adequadas as instalações de todos
os equipamentos e mobiliários;

18.90s equipamentos que se incorporam diretamente à obra, ou que necessitem de
infraestrutura especial executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do
tipo split e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para
serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.

SEÇÃO V — DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJETO

19 Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar
conformações geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais,
ocorrência de passagem pelo terreno de fiações, tubulações, existência de árvores,
muros, benfeitorias a demolir e outros.

19.1Também deverão obter junto as concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos
das redes públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto a
eventual necessidade de ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final
da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da
edificação.

20 Os projetistas deverão indicar nos respectivos memoriais descritivos as normas
utilizadas em todo o processo de elaboração dos projetos.

21 Deverão ser agendadas reuniões entre os profissionais que estiverem elaborando os
projetos e a fiscalização para que a elaboração do projeto ocorra conforme o
especificado no presente documento.

22 A Contratada deverá:

22.1Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos serviços objeto do contrato.
22.2Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
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22.3 Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas
entre os profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização
para a compatibilização dos projetos, definição alternativa de especificações e
adequações que se fizerem necessárias que deverão ser minutadas e com prazos
definidos para as devidas correções.

23 0 projetista deverá conhecer a Area da edificação, sua natureza e características,
incluindo os seguintes aspectos:

23.1Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se
perceptíveis, para determinar soluções acústicas;

23.20bservar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao
empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos
sólidos e outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e utilização
pelos projetos especializados;

23.3 Obter informações com relação As atividades principais, de apoio e de serviços da
edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim
de permitir a análise de suas interações e sua composição em espaços;

23.40bter informações com relação ao elemento humano que ocupará a edificação,
trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais
e futuros, a fim de poder aferir características de cada espaço com relação à Area
requerida, ao conforto ambiental necessário e outros fatores;

23.5 Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, para
realização das várias atividades programadas para a edificação;

23.6 Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a
região.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
SUBSEÇÃO I — DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

24 Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação
para atendimento legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem
como atender As demandas dos ocupantes / usuários do local, com especificação de
materiais, de técnicas construtivas e de layout, atendendo ao que dispõe a NBR 13.532
(Elaboração de projeto de edificações — arquitetura).

25 Deverão ser propostas soluções para o atendimento As normas de acessibilidade e de
saídas de emergência, bem como atendimento A legislação de prevenção e segurança
contra incêndios.

26 A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente.

27 A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as
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atividades e ocupantes do edificio da CML.
27.1 Deverá adequar satisfatoriamente todos os gabinetes e ambientes necessários na

edificação, liberando escadas e saídas de emergência.
27.2Deverdo ser consideradas as especificidades de cada atividade desenvolvida nos

setores, de tal forma que os espaços sejam distribuídos o mais adequadamente
possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional, levando-se em
conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com
os ocupantes do local.

27.3 Dentro deste conceito a contratada deverá apresentar proposta, sugerindo a
localização adequada dos ambientes, considerando suas atribuições, afinidades e
relacionamentos de trabalho, bem como, indicar as formas possíveis de separação
das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).

27.4Deverd também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas
ergonômicas vigentes e critérios técnicos, e seus respectivos mobiliários
ergonômicos devidamente especificados e quantificados para posterior aquisição. 

27.5Na nova proposta de layout, deverá ser considerada a possibilidade de
aproveitamento dos mobiliários novos e seminovos.

27.60 detalhamento do projeto também deverá ser apresentado com a indicação dos
acabamentos a serem utilizados, principalmente forro, piso, divisórias e demais
revestimentos.

28 0 projeto arquitetônico adotado devera assegurar uma distribuição racional dos espaços
e circulações e atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização
das atividades previstas.

29 As rampas e escadas deverão obedecer as relações compatíveis de declividade e
considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente fisico,
em conformidade com os preceitos estabelecidos pelos órgãos públicos e normas
técnicas, verificando os critérios de segurança referentes a escadas, corrimãos, rotas de
fuga, distancias máximas a serem percorridas (inclusive escadas), saídas de emergência
e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de acessibilidade e de
prevenção contra incêndios.

30 A edificação deverá atender, sempre que possível, as seguintes condições:
30.1Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender as atividades a

serem desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;
30.2Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar

forçado), a edificação deverá apresentar desempenho térmico que proporcione
economia de energia, evitando troca de calor/frio com seu interior, que garanta o
conforto térmico adequado;

30.3 Ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados com
elementos adequados de controle;

30.4Devem ser isoladas as partes do edificio que possam transmitir ruídos ou vibrações
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aos outros ambientes.
30.5Atender ao Decreto Municipal 768 de 23 de setembro de 2009, NBR 10004,

Resoluções do CONAMA 307 e 348 no que couber e prever condições e espaços
para ser organizado o sistema de coleta seletiva da unidade, bem como sua
disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.

30.6Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos
sólidos visando sua reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.

30.7Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.

31 0 projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística
externa com definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies
vegetais, pontos de iluminação, irrigação e drenagem, harmonizado com o conceito
arquitetônico proposto considerando princípios de conservação de energia,
sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a permeabilidade.

31.1Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico.

32 Os Materiais e as Técnicas Construtivas empregadas deverão ser considerados em
relação à evolução tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos
serviços e produtos da edificação bem como de sua segurança e manutenção.

33 A elaboração do layout terá por base a estrutura organizacional, seus usuários,
equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços
necessários para a realização das atividades previstas.

34 A organização e o dimensionamento do projeto/layout serão realizados a partir da
listagem dos espaços e de suas características qualitativas e quantitativas, conforme
definido pela Câmara Municipal de Londrina.

35 Acerca do desenvolvimento e apresentação do projeto arquitetônico: 0 projeto
arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:

35.1Estudo preliminar e Memorial Justificativo;
35.2 Anteprojeto;
35 .3 Proj eto legal;
35.4Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

36 Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da
etapa imediatamente anterior, ou seja, o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a
aprovação do estudo preliminar e memorial justificativo, conforme sequência
apresentada acima. Para o inicio da etapa referente ao projeto executivo e
detalhamentos, será necessária também a aprovação do projeto legal pelo órgãos
competentes.
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37 A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e
precisa, todos os detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação
dos elementos, de forma a possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá
ser fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e demais
indicações necessárias à fixação dos prazos de execução e o respectivo cronograma
fisico-financeiro.

38 0 Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes,
fachadas e ampliações/detalhamento de áreas molhadas ou especiais, em escala
conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.

39 Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser
apresentados em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de
conformidade com a Norma NBR 6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura,
especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.

40 Quanto ao Layout: A elaboração terá por base a estrutura organizacional, seus
usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos
espaços necessários para a realização das atividades previstas.

40.1 Deverá ser obedecida a legislação e a normatização especifica para o tratamento
ergonômico do mobiliário.

40.2A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços
e de suas características qualitativas e quantitativas..

41 Quanto à. representação gráfica: deverá conter:
41.1A implantação do edificio, onde constem:

41.1.1A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da
implantação;

41.1.2 A representação do terreno com as características planialtimétricas e
cadastrais;

41.1.3 A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada
pavimento e/ou área que esteja em nível diferente do RN. As rampas deverão ter
suas indicações de declividade e sentido especificadas, sempre atendendo ás
normas especificas;

41.1.4 As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das
Areas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva
indicação da declividade para drenagem superficial;

41.1.5 As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência
preestabelecida e corretamente identificada;

41.1.6 A localização dos elementos externos construidos, como estacionamentos,
construções auxiliares e outros.

41.20 edificio, compreendendo:
41.2.1 Plantas de todos os pavimentos, com destinação dos compartimentos e
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medidas internas, espessura de paredes, material, acabamento e indicações de
cortes, elevações, ampliações e detalhes;

41.2.2 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas,
altura dos peitoris e sentido de abertura;

41.2.3 Escoamento das Aguas, a posição de calhas, condutores e beirais,
reservatórios, "domus", rufos e demais e elementos, inclusive tipo de
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com
indicação de material e demais informações necessárias;

41.2.4 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
41.2.5 Cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos

compartimentos, alturas das paredes e Areas impermeáveis, altura de platibandas,
cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com
indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;

41.2.6 Impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a
umidade;

41.2.7 Ampliações das Areas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação
dos metais, equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a
necessidade;

41.2.8 Esquadrias: a quantidade, o material componente, fechaduras, fechos,
dobradiças, acabamento e movimento das peças, sejam horizontais ou verticais,
o tipo de vidro e espessura que deverá ser especificado considerando a
altura/pressão de vento, quando for o caso;

41.2.9 Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão
da obra a executar, como coberturas, peças de concreto aparente, escadas,
bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, esquadrias,
pisos, equipamentos de segurança e arremates necessários deverão ser
detalhados.

41.3Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo
dos projetos e especificações.

SUBSEÇÃO II— DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
COMPLETO 

42 0 projeto de sinalização e comunicação visual deverá ser elaborado conforme as
normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência, na falta
destas. E obedecerá ao seguinte:

42.1Deverd contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edificio, identificar
acessos, entradas, ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais.

42.20 projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira
clara.

42.3 Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários
para a correta quantificação e execução dos serviços.

42.4A escolha do material para comunicação e sinalização interna e externa deverá
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proporcionar durabilidade, acessibilidade e desempenho adequado ao tipo de
utilização e harmonia visual, estética e arquitetõnica.

42.5 Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e
pelo Corpo de Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei
Federal N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

SUBSEÇÃO III — DO PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES 

43 Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da
edificação as normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros),
ao projeto de reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da
nova estrutura metálica de cobertura, estando incluídos os respectivos projetos de
fundação necessários.

44 Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações
de materiais e serviços, relação detalhada de materiais e equipamentos e memorial
descritivo.

45 Consistirá do projeto de toda a infraestrutura e a superestrutura, devendo ser
apresentadas:

45.1planta de locação de todos os elementos estruturais (em concreto armado ou
metálicos);

45.2Detalhamento de todos os elementos estruturais — pilares, vigas, lajes, tesouras,
terças, contraventamentos, fechamentos e outros;

45.3 Detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros;
45.4Detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
45.5 Planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas, de preferência em

escala 1:50;
45.6Planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais;
45.7Planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive

com a locação e descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50,
inclusive com indicação de contraflecha;

45.8Tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha;
45.9 Cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias:
45.10 Tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das

peças e elementos utilizados;
45.11 Plantas, cortes, detalhes e elevações que se fizerem necessárias para a perfeita

compreensão da estrutura;
45.12 Detalhamento e especificação da fabricação e montagem da estrutura metálica,

inclusive a pintura de proteção e de acabamento, com espessura de película e
caracterização de aplicação;

45.13 Detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado;
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45.14 Especificação/detalhamento dos sistemas de impermeabilização que forem
necessários;

45.15 Detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

46 0 projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo
ser previstos e indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os
elementos dos demais projetos;

SUBSEÇÃO IV — DO PROJETO DE INSTALACOES HIDRO SANITÁRIAS E DE
PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 

47 Refere-se ao projeto completo para todas as instalações hidráulicas da Camara
Municipal de Londrina, devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações
existentes.

48 Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos
dispositivos legais federais, estaduais e municipais, as resoluções da ANVISA, aos
regulamentos de concessionárias, as especificações de fabricantes de materiais e as
normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser
elaborado levando em conta também as questões ambientais, considerando a utilização
de sistemas/equipamentos com maior eficiência e menores custos relacionados a
consumo e manutenção.

49 Deverá abranger as seguintes instalações: entrada, alimentação, centrais, elevação,
reserva e distribuição de água fria; coleta e afastamento de Aguas pluviais (incluso
sistema de reaproveitamento de águas pluviais); drenagem e dissipação de energia
hidráulica; coleta, tratamento de disposição de esgotos, sistema de prevenção e combate
a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e instalações de GLP.

50 Serão constituídos de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo,
especificações de materiais e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais
e equipamentos, memorial descritivo e Anotações de Responsabilidade Técnica.

51 0 Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo
de Bombeiros e o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela
SANEPAR.

52 A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as
características, bitolas, dimensões, elevações, etc, dos elementos projetados, a
localização de reservatórios, aparelhos sanitários, equipamentos e pontos de consumo;
colunas ou prumadas de tubulações, caixas de passagem, todas as canalizações de
qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias para o bom entendimento
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do projeto.

53 As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e
compreensão do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara.

54 Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas,
comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais e críticos, cotas,
conexões, registros, válvulas e outros elementos.

55 Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.

SUBSEÇÃO V — DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA E
BAIXA TENSÃO COMPLETO — INCLUSO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
(LÓGICA/TELEFONIA), SPDA, ANTENA, ALARMES (SEGURANÇA E INCÊNDIO),
CFTV E SONORIZAÇÃO 

56 Consistirá de projetos completos de instalações elétricas, cabeamento estruturado
(lógica/telefonia), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/
alarmes e sonorização para atendimento a todas as instalações da Camara Municipal de
Londrina.

57 As instalações deverão ser projetadas obedecendo as normas técnicas vigentes e
levando em conta aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia
e de facilidade de operação e manutenção.

58 0 projeto deverá ser constituído de representação gráfica, memorial de cálculo,
especificações de materiais e serviços, relação de materiais e equipamentos com
quantitativos, memorial descritivo, cartas de aprovações das concessionárias e
Anotações de Responsabilidade Técnica.

59 Os projetos deverão obedecer as normas da ABNT, à legislação federal, estadual e
municipal, aos regulamentos de concessionárias, as especificações de fabricantes de
materiais e as normas internacionais de referência (na falta de correspondentes da
ABNT).

60 Deverão estar contemplados no projeto de instalações elétricas todos os sistemas e
equipamentos que forem necessários para a perfeita utilização do local.

61 Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de
passagem, etc.
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62 0 percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com
vistas a preservar os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá
possuir seu quadro de distribuição especifico, identificado, sinalizado e de fácil acesso.
Cada disjuntor deverá estar identificado conforme o setor ou circuito que alimenta.
Deverá ser fornecida documentação para a fácil identificação do setor, no caso de
emergência

63 Fardo parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso
cabines de transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede.

64 0 sistema de iluminação deverá ser projetado levando em conta os aspectos
luminotécnicos, e ser dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da
ABNT e em conformidade com o recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

65 0 projeto de cabeamento estruturado (telefonia/lógica-dados) deverá ser elaborado
levando em consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar,
dimensionar e detalhar todos os componentes e equipamentos necessários para o
perfeito funcionamento do sistema. Também deve ser projetada/especificada a rede sem
fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina.

66 0 projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do
local, devendo ser projetados (no mínimo): sistema de detecção e alarme de
incêndios/fumaça, sistema de alarme da edificação e circuito interno de TV (com
câmeras, conforme normas aplicáveis). 0 local da central de monitoramento será
definido nas reuniões com os projetistas.

67 0 projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá se
elaborado considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de
seguir as normas especificas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos
os elementos e detalhamentos para a perfeita execução do sistema.

68 Deverão ser projetadas instalações elétricas/lógicas novas para todos os ambientes,
novos e existentes, sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente
estabilizados.

69 A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o
tragado da rede pública e plantas arquitetônicas (preferencialmente em escala 1:50)
contendo a disposição da entrada de serviço, localização de quadros, pontos de
consumo, traçado da rede com respectivas bitolas, representação simbólica de
condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de sinalização de
obstáculos, chaves boias, localização de aterramentos, iluminação de emergência,
compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente.
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Deverão ser apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.

SUBSEÇÃO VI— DO PROJETO DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

70 Refere-se ao projeto de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica que
forem necessários para todos os setores da Camara Municipal de Londrina, devendo ser
realizado levantamento dos equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua
manutenção/adaptação ao novo layout.

71 Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do
local, principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo
com as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência
na falta destas.

72 A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá
estar de acordo com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada
previamente quanto ao tipo de instalação que se pretende utilizar.

73 0 projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos,
em escala adequada e de maneira clara. Deverão fazer parte do projeto todas as
especificações e detalhes necessários para a correta quantificação e execução dos
serviços.

SEÇÃO Vil—DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS

74 Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com
assinatura dos responsáveis técnicos) e em CDs (nas versões xls, doc, pdf e dwg);
devem estar acompanhados de anexos, memoriais, quantitativos e aprovações de
projetos pela Municipalidade, SERCOMTEL, COPEL, SANEPAR, Corpo de
Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser necessários.
Com os projetos devem ser entregues cópias de todas as Anotações/Registros de
Responsabilidade Técnica de todo os projetos contratados, devidamente assinadas e
recolhidas.

75 Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que
integram o projeto, constituirão propriedade/patrimônio da Câmara Municipal de
Londrina.

76 Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais
adequações que forem necessárias para atender interesse público, autorizando, através
de sua participação na licitação, os profissionais do Município ou os que este designar, a
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proceder as alterações necessárias.

ida
Diretor Ger — C ara Municipal de

Lo drina

Município de Londrina, 6 de agosto de 2019.

Márcia e Souz wai
Engenheira Civ — Prefeitura de Londrina

Matricula 13.575-5
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ANEXO II— MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

(conforme indicado no item 2 do Termo de Referencia)

33

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde
Valor unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout
e detalhamentos e levantamento arquitetõnico da edificação
existente

1
R$ ...

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ ...
3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e

projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na
edificação existente, estrutura metálica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ ...

4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra
incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem
e sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ ...

5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado,
SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e
sonorização

1

R$ ...
6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ ...

Valor total da proposta: R$ ...

Observação: A planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da
proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital), deverá acompanhar a proposta e ser assinada pelo proponente, conforme item
18.1 do Edital.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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ANEXO III — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n°.... a participar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de (Raid() Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°  Para tanto, outorgo
pessoa fisica supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão
Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
n°. ...., para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregtio]/[ano] realizado
pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

[ano].

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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ANEXO V — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° , declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser ... (microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme o caso) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:

CPF:
Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
IX deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração implicará no não enquadramento do
licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento diferenciado
conferido pela LC 123/2006.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
s:

//w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

24
86

3 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

20
87

9

Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 08-08-2019 às 14:04:27

Doc juntado em:07/08/2019, Seq.:3.1, por:luizfernando  pag. 243 



Pregão Presencial n°. 11/2019 37

ANEXO VI — DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa ... [nome da empresal, pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
n°. ...., declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de
Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e
complementares) para reforma e adequação do edificio da Camara Municipal de Londrina.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do edital do certame.
b) Esta declaração deverá constar do Envelope n° 1 - Proposta.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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ANEXO VII — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA Ã PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99)

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° [número do
pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento As
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 70
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
Local e data..

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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ANEXO VIII— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. In úmero sequencial de atas e contratos e ano]
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 61/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS
(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
VALOR DO CONTRATO: [PREVOI aVALOR POR EXTENSO])

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AiIton da Silva Nantes, portador do documento de identidade, Registro Geral (RG), n°. [...],
e inscrito no CPF/MF sob o n°. [...], doravante denominada Contratante, em face do resultado
do Pregão Presencial n°. [n°]/[ano], nos termos da Lei, resolve contratar a empresa [nome da
empresa contratada], inscrita no CNPJ sob o n° [...], com sede na [endereço completo com
CEP], neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr(a). [nome do representante da
empresa], portador do documento de identidade, Registro Geral (RG) n° .... e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°  , doravante
denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto do presente contrato é a Prestação de serviço de Elaboração de projetos
completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edificio da
Camara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 -
Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a
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ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e
adequação da guarita existente.

2 0 objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:
2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e

levantamento arquitetônico da edificação existente;
2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica
e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);

2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo —
incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas
pluviais;

2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia,
lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio),
CFTV e sonorização;

2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido
pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para
um perfeito funcionamento da CML, e atender A. legislação e normas técnicas vigentes

4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do
local, examinou detalhadamente o as especificações e toda a documentação da licitação,
estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado
nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.°
61/2018.

5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no
Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 11/2019).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 0 preço global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ ... [valor].
6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos,

seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

7 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 15
(quinze) dias ateis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.1 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular cumprimento das
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obrigações assumidas.
7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, bem
como a instauração de processo de aplicação de penalidade, o pagamento ficará
pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se
finalize o procedimento administrativo em andamento.

7.3 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação ou após encerramento do processo de aplicação de
penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Camara Municipal de Londrina.

8 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela empresa
contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.1 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.2 A Camara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

9 As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta da dotação
Projeto/Atividade: 01.010.01.031.0001.2001 e natureza da despesa: 4490.510104 —
Edificios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10 Após assinatura do Contrato e a prestação da garantia contratual disciplinada pela
Cláusula Quarta abaixo, o representante da Camara Municipal de Londrina encaminhará
nota de empenho do serviço ao Contratado, para que se iniciem os trabalhos relativos
execução do presente instrumento.

11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se
desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para
sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial n°
19/2019.

12 0 recebimento do objeto do contrato sera dado pelo fiscal administrativo após parecer
conclusivo, por parte do fiscal técnico, acerca da aceitabilidade do serviço e de sua
adequação às exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital do Pregão
Presencial n° 19/2019 e seus anexos.

12.10s fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção II do Termo de
Referência do Pregão Presencial 11/2019 e na Cláusula Sexta do presente
instrumento.
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CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente
instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e inicio da prestação do
serviço.

13.10 prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

13.2A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
14.1Caução em dinheiro ou títulos da divida pública.
14.2 Seguro-garantia.
14.3 Fiança bancária.

15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §40 do art. 56 da Lei 8.666/93

16 Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

18.1Prejuizo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
18.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
18.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
18.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
18.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela

Contratada.
18.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual.
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19 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada, nas
mesmas condições do disposto neste capitulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados
da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.

20 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder A respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

21 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada
proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de
renovação do contrato.

21.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituida, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

22 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituida monetariamente atualizada, sem
prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo
de Referência do Edital de Pregão Presencial n° 11/2019, constituem obrigações da
Contratada:

23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de
obra que se façam necessários para a execução do serviço.

23.2 Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas, securitárias,
previdencidrias, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, relativos A
mão de obra e materiais utilizados, bem como os decorrentes de responsabilidade
civil em geral.

23.3 Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado As 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
decorrentes.

23.4Assumir exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar à Camara
Municipal de Londrina, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual,
especialmente no que se refere ao cumprimento das especificações e prazo de
execução.

23.5 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.

23.6Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas
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as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.
23.7Corrigir quaisquer defeitos na execução do objeto do Contrato, sem ônus para a

Contratante, bem como responsabilizar-se integralmente pelos danos a este ou a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

23.8Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.

23.9Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto.

23.10 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

24 A Contratante se obriga a:
24.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente

designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
24.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada as suas dependências

para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
24.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este

Instrumento.
24.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo

pactuados.
24.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos

serviços contratados.
24.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso

de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

25 A execução do objeto sell acompanhada, aprovada e recebida por profissionais de
Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante
da Camara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).

25.14.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que
acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros
Alessandro Tonial — Matricula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski — Matricula
14231-0.

25.24.2 0 representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo
acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira —
matricula 918.

26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no
Capitulo IV — Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa n°. 11/2013, as
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seguintes atribuições:
26.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la à Contratada

para que ela dê inicio à execução do serviço.
26.2 Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade

com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
26.3 Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
26.4Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito

o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
27.1Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com

o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
27.2Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os

problemas e as correções necessárias.

28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios.

29 Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o Contratado
que, no decorrer da execução do ajuste:

30.1Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do
objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);

30.2 Apresentar documentação falsa;
30.3 Comportar-se de modo inidemeo;
30.4Cometer fraude fiscal;
30.5Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no

Contrato Administrativo.

31 0 Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

31.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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prejuízos significativos ao objeto da contratação;
31.2Multa Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na

conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato,
até o limite de 30 (trinta) dias.

31.3 Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato se de
ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução
parcial do objeto do contrato.

31.4Multa Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de
inexecução total do Contrato

31.5 Declaração de impedimento de licitar e contratar com a Administração direta ou
indireta do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A.
Administração, observado a proporcionalidade.

34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruido
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

34.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação a decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

34.2Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente
edital, o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei n°9.784, de 1999.

35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada a
respeito.

36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição.

37 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

38 No caso de aplicação de multa, havendo fatura pendente de pagamento, o valor sera
descontado de imediato, notificando-se a Contratada.

38.1Caso não haja pagamentos pendentes, o prazo para pagamento da multa sera de 10

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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(dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.

CLAUSULA NONA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

47

39 A Vigência do Contrato será iniciada na data de sua assinatura pelas partes e se
encerrará 60 (sessenta) dias após o fim do prazo de execução do objeto.

39.10 prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a
partir do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

40 Os prazos de execução e de vigência do Contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses
previstas em Lei, e também quando houver necessidade e interesse do Contratante,
preenchidos os requisitos legais.

CLAUSULA DÉCIMA — DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

41 Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS CASOS DE RESCISÃO

42 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade
com os Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, sujeitando a Contratada, se for o caso, às
consequências previstas nos artigos 80 e 87, da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

43 Constituem documentos anexos a este Contrato:
43.10 Edital do Pregão Presencial 11/2019 e seus anexos.
43.2A proposta da empresa Contratada.

44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 61/2018

OBJETO: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)
para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

RECURSOS:  Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento
de despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativos.

PREÇO MÁXIMO: R$ 281.287,06  (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e
oitenta e sete reais e seis centavos).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  às 09 horas e
15 minutos do dia 23/08/2019.

LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões. 

RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1324 (Gabriel).

Em 06/08/2019

Mark Almeida
Diretor-Geral
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 Jornal Oficial nº 3856 Pág. 86   Quinta-feira, 8 de agosto de 2019 
  
 
PROCON-LONDRINA, sito à Rua Mato Grosso, nº 299, Centro, nesta cidade, através de seu Coordenador, Gustavo Corulli Richa, com fundamento 
no Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita processo administrativo sob o nº 41.014.001.19-0003233, 
tendo como Consumidor (a) CAIO CESAR FERNANDES ULTRAGO, inscrito (a) no CPF sob nº 368.xxx.xxx-30, e Fornecedor AVIANCA - AEROVIAS 
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., inscrito no CNPJ nº 33.712.837/0001-12, pelos fatos a seguir relatados: 
“DOS FATOS 
O consumidor, mediante sua procuradora, informa a este Órgão que possui contrato de prestação de serviço de turismo com a fornecedora CVC, 
sob o nº de reserva 246051232, com pacote para Salvador, com saída na data de 04/06/2019 e retorno em 10/06/2019, no valor de R$ 6.851,20. 
Ocorre que, na data de 20/05/2019 o consumidor ligou para o estabelecimento para saber se estava tudo certo com a sua viagem e foi informado 
para retornar no dia 25/05/2019. Na data informada, o consumidor dirigiu-se até o estabelecimento, sendo atendido pela atendente Eloisa que 
informou que houve um problema de cancelamento com as passagens aéreas da companhia Avianca, e que não foi informado ao consumidor, pois 
estava tentando solucionar os casos mais próximos (48 horas). O consumidor informou então, que seu caso também tinha urgência, por ser tratar de 
uma viagem de lua-de-mel. A atendente ofereceu uma outra passagem aérea para a mesma data do pacote pela companhia Gol, no valor de R$ 
1.134,00, já pago pelo consumidor. 
Entretanto, o valor da passagem aérea da companhia Avianca não foi reembolsado, nem pela companhia, nem pela CVC, motivo pelo qual o 
consumidor, mediante sua procuradora, recorre a este Órgão. 
DOS PEDIDOS 
Diante do exposto, requer-se: 
I) O reembolso das passagens que o consumidor teve que comprar, pelo não cumprimento da oferta inicial.”, e que por este Edital fica NOTIFICADO 
para o prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa, advertindo-se que não sendo impugnado o feito no prazo, incorrerá em revelia e confissão. 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal 
Oficial do Município de Londrina.  
Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo. 
Londrina, 07 de agosto de 2019. 
 
THIAGO RICARDO ELIAS 
Diretor Administrativo 
PROCON – LD 
 
EDITAL nº 085/2019 – PROCON-LD   
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - IMPUGNAÇÃO 
 
PROCON-LONDRINA, sito à Rua Mato Grosso, nº 299, Centro, nesta cidade, por meio do seu Coordenador, Gustavo Corulli, com fundamento no 
Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita Processo Administrativo nº 203/2019, referente ao Auto de 
Infração nº 195/2019, tendo como Fornecedor (a) EVENTOS E PRODUÇÕES LUMINE FOTO LTDA-ME (FOTO IMAGEM), inscrito (a) no CPF/CNPJ 
sob o nº 09.415.556/0001-13, por infração ao disposto art. 6º, incisos III e VI; art. 39, inciso V e X; art. 46, todos da Lei Federal nº 8.078/1990 e que 
por este Edital fica NOTIFICADO para no prazo de 10 (dez) dias apresentar IMPUGNAÇÃO, advertindo-se que não sendo impugnado o feito no 
prazo, incorrerá em revelia e confissão. 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal 
Oficial do Município de Londrina.  
Londrina, 07 de Agosto de 2019. 
Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo. 
 
THIAGO RICARDO ELIAS 
Diretor Administrativo 
PROCON-LD 

CÂMARA 
JORNAL DO LEGISLATIVO 

ATOS LEGISLATIVOS 
PORTARIA 

PORTARIA No 121, DE 25 DE JULHO DE 2019. 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, de conformidade com a Lei Municipal no 10.440, de 21 de 
janeiro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nos 10.557, de 22 de outubro de 2008, e 11.411, de 30 de novembro de 2011, no uso de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1o Nomear Luciano Santos Strutz para, a partir de 25 julho de 2019, ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, símbolo Opção B: CCL 12, 
exonerável “ad nutum”, no Gabinete do Vereador Péricles José Menezes Deliberador. 
 
Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Edifício da Câmara do Município de Londrina, 25 de julho de 2019. 
Ailton da Silva Nantes 
PRESIDENTE 

 
AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 
Processo Administrativo nº. 61/2018 
 
OBJETO: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de 
Londrina. 
RECURSOS: Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativos. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 281.287,06  (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos). 
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09 horas e 15 minutos do dia 23/08/2019. 
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 Jornal Oficial nº 3856 Pág. 87   Quinta-feira, 8 de agosto de 2019 
  
 
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões. 
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1324 (Gabriel). 
 
Em 06/08/2019. Mark Almeida, Diretor-Geral 

 
CMTCSL – CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLE SOCIAL 
RESOLUÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº002 DE 05 DE AGOSTO DE 2019  
 
Súmula: DISPÕE  SOBRE  A  COMPOSIÇÃO  DAS 
 
COMISSÕES PERMANENTES - CMTCSL 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal 
nº. 11.777/2012 (com alterações subseqüentes pela Lei 12.886/2019) considerando: 
 

• A Resolução nº 01/2013 – Regimento Interno 
• A Resolução nº 02/2013 – Código de Ética 
• Deliberação da 70ª Reunião Ordinária deste conselho realizada no dia 05 de Agosto de 2019. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar a junção da Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão Pública e Comissão de Indicadores de Metas de Desempenho. 
 
Art 2º Aprovar a composição das Comissões Permanentes de Trabalho do  Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina / 
CMTCSL 
 
Gestão 2019/2023 
 
Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão Pública e Indicadores de Metas de Desempenho  - Eixo I 
 
Auber Silva Pereira 
Carla Patrícia Rodrigues Ramos 
Carlos Alberto Siqueira 
Jacques Henrique Dias 
Sidnei Pereira do Nascimento 
 
Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade para o Exercício do Controle Social – Eixo II 
 
Dácio Villar 
Deividy André Vieira Leal 
Enedina Aparecida Paião 
Ione Bertoncello 
Leandro Vieira Silva Matos 
 
Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção – Eixo III 
 
Auber Silva Pereira 
Carlos Alberto Siqueira 
Fernando Alfradique Scanferla 
José Albino de Oliveira Branco 
Nilton Silva 
 
Comissão Jurídica 
 
Carla Patrícia Rodrigues Ramos 
Renato Alcântara Canezim 
Rodrigo Victor da Silva  
 
Comissão de Ética 
 
Dácio Villar 
Enedina Aparecida Paião  
Ione Bertoncello 
Matheus Reis da Silva 
Nilton Silva 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Londrina, 05  de Agosto de 2019. Auber Silva Pereira – Presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina - CMTCSL 
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Assunto: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

De: <bruno.melo@terraviva.eng.br>

Data: 12/08/2019 16:30

Para: <licitacao@cml.pr.gov.br>

Prezados Senhores, boa tarde.

Em referência ao edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS
COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA, vimos ques7onar e contestar a exigência habilitatória constante no item 49, subitem

49.2.1 abaixo reproduzido:

“Considera-se compa�vel com o objeto desta licitação a elaboração dos seguintes projetos de edificação, com

área projetada igual ou superior a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m2”

 

Ora, a exigência de quan7ta7vos em área (1.500 m2) fere mortalmente a forma usual, tradicional e justa de avaliar

um acervo baseado em execução de PROJETOS.  Quan7ta7vos em área é Bpico e normal para execução de
serviços de CONSTRUÇÃO nunca de projetos. Existem projetos de maior complexidade que o exigidos per7nentes

a essa licitação que não podem ser inferidos em área.

Solicitamos que a exigência em quan7ta7vos em área seja re7rada da condição de habilitação neste âmbito, para
que seja estabelecida a normalidade e favoreça a compe7ção entre os concorrentes e não seja necessário

elevarmos para a esfera administra7va e judiciária.

Cordialmente,

Bruno Soares de Melo

Dir Tecnico/Comercial

(43) 3367-0997
(43) 9.98856-7495

Terra Viva Engenaria Eireli

www.terraviva.eng.br

Livre de vírus. www.avast.com.
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Assunto: RES: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

De: Márcia de Souza Uwai <marcia.uwai@londrina.pr.gov.br>

Data: 15/08/2019 15:17

Para: "'Luiz Fernando Moraes Marendaz'" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa, Luiz Fernando,

Segue uma sugestão de resposta. Qualquer coisa, me liga.

A  exigência  quanto  à  qualificação  técnica  visa  assegurar  que  o  licitante  estará  apto  a  dar  cumprimento  às

obrigações  assumidas  com  a  Administração  e,  no  caso  deste  certame,  exigiu-se  o  mínimo  indispensável  –

apresentação de atestados de elaboração de projetos de edificação com área mínima de 1.500,00 m2 - uma vez

que o objeto da licitação é a elaboração de projetos completos para a reforma e adequação do ediHcio da Câmara

Municipal de Londrina, com área total final superior a 3.000,00m2.

A  apresentação  de  atestados,  além  de  demonstrar  que  os  licitantes  já  executaram  anteriormente  objetos

compaKveis em caracterísLcas com o objeto licitado, preserva a compeLção entre aqueles que reúnam condições

de  executar  objeto  similar  ao  licitado.  Neste  senLdo,  torna-se  fundamental  que  o  instrumento convocatório

estabeleça critérios objeLvos para que o julgamento ocorra em conformidade com os princípios básicos  que

regem as licitações públicas.

E de acordo com Marçal Justen Filho [1]: Sempre que a dimensão quan�ta�va, o local, o prazo ou qualquer outro

dado for essencial à execução sa�sfatória da prestação objeto da futura contratação ou retratar algum �po de

dificuldade  peculiar,  a  Administração estará  no  dever  de  impor  requisito  de  qualificação  técnica  operacional

fundado nesses dados.

Assim tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas da União:

Súmula nº 263/2011 - TCU: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significa�vo do objeto a ser contratado, é legal

a exigência de comprovação da execução de quan�ta�vos mínimos em obras ou serviços  com caracterís�cas

semelhantes,  devendo essa exigência  guardar  proporção com a  dimensão e  a complexidade do  objeto  a  ser

executado”.

Acórdão 3070-41/2013 – TCU: “Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e

a  doutrina  são  pacíficas  em admitir  que  se  exija  dos  licitantes  que  tenham executado  quantidades

mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os serviços que estão

sendo contratados...Entende-se que avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma

determinada empresa é importante para que a administração se certifique das condições técnicas da

empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.”(grifo nosso)

E no caso deste certame, a área exigida respeita o limite de 50% da área do objeto, conforme recomenta o TCU no

Acórdão nº 3.257/2013.

Portanto, os serviços exigidos para fins de comprovação de qualificação técnica no edital, consLtuem o mínimo

indispensável para a garanLa do cumprimento das obrigações pela empresa contratada, e foram definidos em
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conformidade com o que estabelece a legislação.

AU.

Márcia de Souza Uwai

Gerência de Orçamento de Obras / Diretoria de Projetos

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura Municipal de Londrina

(43) 3372-4208

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [mailto:luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 15:21
Para: marcia.uwai@londrina.pr.gov.br
Assunto: Fwd: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

Boa tarde, Marcia.

Segue e-mail recebido ontem quesLonando as exigências de qualificação técnica do edital.

Poderíamos conversar amanhã sobre como responder?

Obrigado desde já.

Cordialmente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz

CML-DSP

3374-1312

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
Data:Mon, 12 Aug 2019 16:30:37 -0300

De:bruno.melo@terraviva.eng.br
Para:licitacao@cml.pr.gov.br

Prezados Senhores, boa tarde.

Em referência ao edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS
COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA, vimos quesLonar e contestar a exigência habilitatória constante no item 49, subitem

49.2.1 abaixo reproduzido:

“Considera-se compaCvel com o objeto desta licitação a elaboração dos seguintes projetos de edificação, com

área projetada igual ou superior a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m2”

Ora, a exigência de quanLtaLvos em área (1.500 m2) fere mortalmente a forma usual, tradicional e justa de avaliar

um acervo baseado em execução de PROJETOS.  QuanLtaLvos em área é Kpico e normal para execução de
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serviços de CONSTRUÇÃO nunca de projetos. Existem projetos de maior complexidade que o exigidos perLnentes

a essa licitação que não podem ser inferidos em área.

Solicitamos que a exigência em quanLtaLvos em área seja reLrada da condição de habilitação neste âmbito, para
que seja estabelecida a normalidade e favoreça a compeLção entre os concorrentes e não seja necessário

elevarmos para a esfera administraLva e judiciária.

Cordialmente,

Bruno Soares de Melo

Dir Tecnico/Comercial

(43) 3367-0997
(43) 9.98856-7495

Terra Viva Engenaria Eireli

www.terraviva.eng.br

Livre de vírus. www.avast.com.

-- Esta mensagem foi verificada e acredita-se estar livre de perigo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Pregão Presencial nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019
Objeto: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina,

Em  12/08/2019  a  empresa  TERRA VIVA ENGENHARIA EIRELI,  na

pessoa do Sr. bruno Soares de Melo,  encaminhou, via e-mail  (seq.  3.5) questionamento a

disposições do edital, nos seguintes termos:

Prezados Senhores, boa tarde.
Em referência ao edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, cujo objeto é
a ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES)  PARA  REFORMA  E  ADEQUAÇÃO  DO
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, vimos questionar
e contestar a exigência habilitatória constante no item 49,  subitem 49.2.1
abaixo reproduzido:
“Considera-se  compatível  com  o  objeto  desta  licitação  a  elaboração  dos
seguintes  projetos  de  edificação,  com área  projetada  igual  ou  superior  a
1.500,00 (um mil e quinhentos) m2”
Ora,  a exigência de quantitativos em área (1.500 m2) fere mortalmente a
forma usual, tradicional e justa de avaliar um acervo baseado em execução
de PROJETOS.  Quantitativos em área é típico e normal para execução de
serviços de CONSTRUÇÃO nunca de projetos. Existem projetos de maior
complexidade que o exigidos pertinentes a essa licitação que não podem ser
inferidos em área.
Solicitamos  que  a  exigência  em  quantitativos  em  área  seja  retirada  da
condição  de  habilitação  neste  âmbito,  para  que  seja  estabelecida  a
normalidade  e  favoreça  a  competição  entre  os  concorrentes  e  não  seja
necessário elevarmos para a esfera administrativa e judiciária.
Cordialmente,
Bruno Soares de Melo
Dir Tecnico/Comercial
[…]
Terra Viva Engenaria Eireli

Como visto, trata-se, na verdade, de uma impugnação ao edital que, embora

não atenda todos os requisitos do item 66 do Edital do certame, aqui será conhecido como

exercício do direito de petição apto a, dependendo de seu mérito, provocar a revisão, por parte
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da Administração, de cláusulas do edital.

Desse  modo,  após  as  manifestações  da  área  técnica  da  Prefeitura  de

Londrina,  responsável  pelo  Termo de  Referência,  de  seq.  3.6  (inclusive  com sugestão  de

resposta aqui seguida) e do parecer de seq. 3.8, passa-se a responder o questionamento.

A exigência  quanto  à  qualificação  técnica  visa  assegurar  que  o  licitante

estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração e, no caso deste

certame,  exigiu-se  o  mínimo indispensável  –  apresentação de  atestados  de  elaboração de

projetos de edificação com área mínima de 1.500,00 m2 - uma vez que o objeto da licitação é

a  elaboração  de  projetos  completos  para  a  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara

Municipal de Londrina, com área total final superior a 3.000,00m2.

A apresentação  de  atestados,  além  de  demonstrar  que  os  licitantes  já

executaram  anteriormente  objetos  compatíveis  em  características  com  o  objeto  licitado,

preserva a competição entre  aqueles  que reúnam condições  de executar  objeto similar  ao

licitado. Neste sentido, torna-se fundamental que o instrumento convocatório estabeleça

critérios objetivos para que o julgamento ocorra em conformidade com os princípios básicos

que regem as licitações públicas.

E  de  acordo  com  Marçal  Justen  Filho  [1]:  Sempre  que  a  dimensão

quantitativa, o local, o prazo ou qualquer outro dado for essencial à execução satisfatória da

prestação  objeto  da  futura  contratação  ou  retratar  algum  tipo  de  dificuldade  peculiar,  a

Administração estará no dever de impor requisito de qualificação técnica operacional fundado

nesses dados.

Assim também tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas da União:

Súmula  nº  263/2011  -  TCU:  “Para  a  comprovação  da  capacidade
técnico-operacional  das  licitantes,  e  desde  que  limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto a ser contratado,  é legal a exigência de comprovação da
execução  de  quantitativos  mínimos  em  obras  ou  serviços  com
características  semelhantes,  devendo  essa  exigência  guardar
proporção  com  a  dimensão  e  a  complexidade  do  objeto a  ser
executado”.

Acórdão  3070-41/2013  –  TCU:  “Quando  se  trata  de  qualificação
técnico-operacional,  a  jurisprudência  e  a  doutrina  são pacíficas  em
admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de
prestar  os  serviços  que  estão  sendo  contratados.  Entende-se  que
avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma
determinada empresa é importante para que a administração se
certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos
serviços que estão sendo contratados.” (grifo nosso)

E no caso deste certame, a área exigida respeita o limite de 50% da área do

objeto, conforme recomenta o TCU no Acórdão 244/2015-Plenário.

A  exigência  de  comprovação  da  execução  de  quantitativos
mínimos em obras ou serviços  com características  semelhantes,
para fins de atestar a capacidade técnico-operacional,  deve guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair,
simultaneamente,  sobre  as  parcelas  de  maior  relevância  e  valor
significativo.  Como regra, os quantitativos mínimos exigidos não
devem ultrapassar 50% do previsto no orçamento base, salvo em
condições  especiais  e  devidamente  justificadas  no  processo  de
licitação.

Portanto,  os  serviços  exigidos  para  fins  de  comprovação de  qualificação

técnica no edital,  constituem o mínimo indispensável para a garantia do cumprimento das

obrigações  pela  empresa  contratada,  e  foram  definidos  em  conformidade  com  o  que

estabelece a legislação.

Desse modo, a exigência do item questionado, 49.2.1, deve ser mantida.

Londrina, 15 de agosto de 2019.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 413/2019– DSP

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Assessoria Jurídica

Assunto: Questionamento ao Edital de Pregão Presencial nº 11/2019

Londrina, 15 de agosto de 2019.

Prezado,

O Edital em epígrafe foi questionado por empresa interessada, conforme

e-mail juntado à seq. 3.5. A area técnica da Prefeitura Municipal de Londrina sugeriu uma

resposta (seq. 3.6) e foi elaborada minuta de resposta ao questionamento (seq. 3.7).

Assim, solicito parecer jurídico acerca do mérito do questionamento bem

como sobre a minuta de resposta já mencionada.

Atenciosamente,

Lilian Matsubara Denobi Vieira 

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 15-08-2019 às 18:18:18
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PARECER JURÍDICO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2019 

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

ASSUNTO: Resposta à impugnação do edital do edital do PP nº 11/2019, cujo objeto é a 

contratação de serviço de elaboração de projetos completos para reforma e adequação do 

edifício da Câmara Municipal de Londrina 

 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – 
LICITAÇÃO – PREGÃO – SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA – ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO – IMPUGNAÇÃO – 
LIMITES AO ATESTADO TÉCNICO 
PROFISSIONAL – RATIFICAÇÃO DA 
RESPOSTA TÉCNICA 

 

Por meio da CI n. 413/2019-DSP, o Departamento de Suprimentos e 

Patrimônio da Casa solicita análise acerca da impugnação, e da resposta a ela dada, 

protocolada contra o edital  do PP nº 11/2019, cujo objeto é a contratação de serviço de 

elaboração de projetos completos para reforma e adequação do edifício da Câmara 

Municipal de Londrina. 

A impugnação, apresentada pela empresa Terra Viva Engenharia, 

questiona O item 49, subitem 49.2.1 do edital, que considera compatível com o objeto 

da licitação a elaboração de projetos de edificação, com área projetada igual ou superior 

a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m² ”. Para a empresa, em síntese, o limite de 1.500,00 

m² é desproporcional e impediria a competição. 

A responsável pelo termo de referência e o Diretor-Geral da CML 

deram a seguinte resposta:  

“A exigência quanto à qualificação técnica visa assegurar que o 
licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações 
assumidas com a Administração e, no caso deste certame, 
exigiu-se o mínimo indispensável – apresentação de atestados 
de elaboração de projetos de edificação com área mínima de 
1.500,00 m2 - uma vez que o objeto da licitação é a elaboração 
de projetos completos para a reforma e adequação do edifício 
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 
da Câmara Municipal de Londrina, com área total final 
superior a 3.000,00m2. 
A apresentação de atestados, além de demonstrar que os 
licitantes já executaram anteriormente objetos compatíveis em 
características com o objeto licitado, preserva a competição 
entre aqueles que reúnam condições de executar objeto similar 
ao licitado. Neste sentido, torna-se fundamental que o 
instrumento convocatório estabeleça critérios objetivos para 
que o julgamento ocorra em conformidade com os princípios 
básicos que regem as licitações públicas. 
E de acordo com Marçal Justen Filho [1]: Sempre que a 
dimensão quantitativa, o local, o prazo ou qualquer outro dado 
for essencial à execução satisfatória da prestação objeto da 
futura contratação ou retratar algum tipo de dificuldade 
peculiar, a Administração estará no dever de impor requisito de 
qualificação técnica operacional fundado nesses dados. 
Assim também tem sido o posicionamento do Tribunal de 
Contas da União: 
Súmula nº 263/2011 - TCU: “Para a comprovação da 
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. 
Acórdão 3070-41/2013 – TCU: “Quando se trata de 
qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a doutrina 
são pacíficas em admitir que se exija dos licitantes que tenham 
executado quantidades mínimas do serviço, de forma a 
assegurar que elas terão condições de prestar os serviços que 
estão sendo contratados. Entende-se que avaliação do porte dos 
serviços que já foram prestados por uma determinada empresa 
é importante para que a administração se certifique das 
condições técnicas da empresa para a execução dos serviços 
que estão sendo contratados.” (grifo nosso) 
E no caso deste certame, a área exigida respeita o limite de 
50% da área do objeto, conforme recomenta o TCU no Acórdão 
244/2015-Plenário. 
A exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-
operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as 
parcelas de maior relevância e valor significativo. Como regra, 
os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% 
do previsto no orçamento base, salvo em condições especiais e 
devidamente justificadas no processo de licitação. 
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 
Portanto, os serviços exigidos para fins de comprovação de 
qualificação técnica no edital, constituem o mínimo 
indispensável para a garantia do cumprimento das obrigações 
pela empresa contratada, e foram definidos em conformidade 
com o que estabelece a legislação. 
Desse modo, a exigência do item questionado, 49.2.1, deve ser 
mantida.” 

A resposta dada acima é irretocável. De fato, nos termos do art. 30, II 

e § 1º, I, da Lei nº 8666/1993, é permitido à Adminsitração estabelecer no edital 

requisitos de qualificação técnica que, desde que proporcionais, servirão como uma das 

garantias de qualidade e eficiência na prestação do serviço contratado. 

Assim, ratificamos a resposta do Diretor-Geral, e opinamos pelo 

indeferimento da impugnação.  

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Londrina, 16 de agosto de 2019. 

 

 

Rafael Carvalho Neves dos Santos 
Advogado da CML 

OAB/PR 66.939 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Pregão Presencial nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019
Objeto: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina,

Em  12/08/2019  a  empresa  TERRA VIVA ENGENHARIA EIRELI,  na

pessoa do Sr. Bruno Soares de Melo, encaminhou, via e-mail (seq. 3.5), questionamento das

disposições do edital, nos seguintes termos:

Prezados Senhores, boa tarde.
Em referência ao edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, cujo objeto é
a ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES)  PARA  REFORMA  E  ADEQUAÇÃO  DO
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, vimos questionar
e contestar a exigência habilitatória constante no item 49,  subitem 49.2.1
abaixo reproduzido:
“Considera-se  compatível  com  o  objeto  desta  licitação  a  elaboração  dos
seguintes  projetos  de  edificação,  com área  projetada  igual  ou  superior  a
1.500,00 (um mil e quinhentos) m2”
Ora,  a exigência de quantitativos em área (1.500 m2) fere mortalmente a
forma usual, tradicional e justa de avaliar um acervo baseado em execução
de PROJETOS.  Quantitativos em área é típico e normal para execução de
serviços de CONSTRUÇÃO nunca de projetos. Existem projetos de maior
complexidade que o exigidos pertinentes a essa licitação que não podem ser
inferidos em área.
Solicitamos  que  a  exigência  em  quantitativos  em  área  seja  retirada  da
condição  de  habilitação  neste  âmbito,  para  que  seja  estabelecida  a
normalidade  e  favoreça  a  competição  entre  os  concorrentes  e  não  seja
necessário elevarmos para a esfera administrativa e judiciária.
Cordialmente,
Bruno Soares de Melo
Dir Tecnico/Comercial
[…]
Terra Viva Engenaria Eireli

Como visto, trata-se, na verdade, de uma impugnação ao edital que, embora

não atenda todos os requisitos do item 66 do Edital do certame, aqui será conhecido como

exercício do direito de petição apto a, dependendo de seu mérito, provocar a revisão, por parte
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da Administração, de cláusulas do edital.

Desse  modo,  após  as  manifestações  da  área  técnica  da  Prefeitura  de

Londrina,  responsável  pelo  Termo de  Referência,  de  seq.  3.6  (inclusive  com sugestão  de

resposta, aqui seguida) e do parecer de seq. 3.8, passa-se a responder o questionamento.

A exigência  quanto  à  qualificação  técnica  visa  assegurar  que  o  licitante

estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração e, no caso deste

certame,  exigiu-se  o  mínimo indispensável  –  apresentação de  atestados  de  elaboração de

projetos de edificação com área mínima de 1.500,00 m2 - uma vez que o objeto da licitação é

a  elaboração  de  projetos  completos  para  a  reforma  e  adequação  do  edifício  da  Câmara

Municipal de Londrina, com área total final superior a 3.000,00m2.

A apresentação  de  atestados,  além  de  demonstrar  que  os  licitantes  já

executaram  anteriormente  objetos  compatíveis  em  características  com  o  objeto  licitado,

preserva a competição entre  aqueles  que reúnam condições  de executar  objeto similar  ao

licitado. Neste sentido, torna-se fundamental que o instrumento convocatório estabeleça

critérios objetivos para que o julgamento ocorra em conformidade com os princípios básicos

que regem as licitações públicas.

E de acordo com Marçal Justen Filho: “Sempre que a dimensão quantitativa,

o local, o prazo ou qualquer outro dado for  essencial à execução satisfatória da prestação

objeto da futura contratação ou retratar algum tipo de dificuldade peculiar, a Administração

estará no dever de impor requisito de qualificação técnica operacional fundado nesses dados”

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. - São Paulo: Editora

Dialética, página 331, ênfase do autor).

Assim também tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas da União:

Súmula  nº  263/2011  -  TCU:  “Para  a  comprovação  da  capacidade
técnico-operacional  das  licitantes,  e  desde  que  limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto a ser contratado,  é legal a exigência de comprovação da
execução  de  quantitativos  mínimos  em  obras  ou  serviços  com
características  semelhantes,  devendo  essa  exigência  guardar
proporção  com  a  dimensão  e  a  complexidade  do  objeto a  ser
executado”.

Acórdão  3070-41/2013  –  TCU:  “Quando  se  trata  de  qualificação
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técnico-operacional,  a  jurisprudência  e  a  doutrina  são pacíficas  em
admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades
mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de
prestar  os  serviços  que  estão  sendo  contratados.  Entende-se  que
avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma
determinada empresa é importante para que a administração se
certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos
serviços que estão sendo contratados.” (grifo nosso)

E no caso deste certame, a área exigida respeita o limite de 50% da área do

objeto, conforme recomenta o TCU no Acórdão 244/2015-Plenário.

A  exigência  de  comprovação  da  execução  de  quantitativos
mínimos em obras ou serviços  com características  semelhantes,
para fins de atestar a capacidade técnico-operacional,  deve guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair,
simultaneamente,  sobre  as  parcelas  de  maior  relevância  e  valor
significativo.  Como regra, os quantitativos mínimos exigidos não
devem ultrapassar 50% do previsto no orçamento base, salvo em
condições  especiais  e  devidamente  justificadas  no  processo  de
licitação.

Portanto,  os  serviços  exigidos  para  fins  de  comprovação de  qualificação

técnica no edital,  constituem o mínimo indispensável para a garantia do cumprimento das

obrigações  pela  empresa  contratada,  e  foram  definidos  em  conformidade  com  o  que

estabelece a legislação.

Desse modo, a exigência do item questionado, 49.2.1, deve ser mantida.

Londrina, 16 de agosto de 2019.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 19/08/2019 18:10

Para: Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

Boa tarde,

Como se pode ver pelo item 5 do Edital, não foi fixado um valor máximo por ;po de projeto

indicado no item 2 do Termo de Referência, mas sim um preço máximo global.

Desse modo, nos termos do item 18.1 do Edital, é da responsabilidade do próprio licitante a

apresentação de planilha orçamentária indicando os valores unitários dos projetos que compõem

o todo (conforme item 18.1 e Anexo II do Edital, bem como item2 do Termo de Referência).

Ressalte-se ainda que, após a etapa de lance, com redução dos valores das propostas, as empresas

mais bem colocadas serão convocadas a readequar, de acordo com o novo preço, a sua planilha

orçamentária, nos termos do item 35 do Edital.

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Em 16/08/2019 11:19, Econômica Engenharia escreveu:

Bom dia Srs(as) da comissão,

Referente ao edital PREGÃO PRESENCIAL N 11/2019, gostariamos de
saber se haveria a possibilidade dos srs(as), compartilharem a planilha de
composição de preços, discriminandos os valores unitários, por projeto,
adotados pela comissão, para obter como resultado o valor global da
licitação.

Atenciosamente
Paulo

--

Re: ESCLARECIMENTO - PLANILHA DE COMPOSIÇA� O DE PREÇOS  

1 of 1 21/08/2019 14:52
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Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 19/08/2019 18:09

Para: Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

Boa tarde,

A declaração exigida no item 49.5 do Edital,  de autorização do profissional da inclusão de seu

nome  na  equipe  técnica  de  projeto  indicada  pela  licitante,  pode  sim  ser  subs>tuída  pela

apresentação  de  contrato  de  prestação  de  serviços  (ou  instrumento  equivalente)  entre  o

profissional indicado e a licitante, desde que neste instrumento conste concordância expressa do

profissional com a sua inclusão como parte de equipe técnica.

Isso porque as duas espécies de documento (a declaração específica de autorização e a cláusula

de anuência prevista em instrumento contratual) cumprem a mesma função comprobatória.

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Em 14/08/2019 14:58, Econômica Engenharia escreveu:

Boa tarde Srs(as),

Referente ao edital do Pregão Presencial nº 011/2019, item 49.5 onde é

solicitado, Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa licitante

no subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto. solicito

um esclarecimento:

01 - Visto que os profissionais que fazem parte da equipe técnica da empresa, possuem
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conosco, onde no corpo destes contratos, já
está contemplada a Declaração de anuência do Profissional para participar de licitações
como parte da equipe técnica. É feito desta forma pois nossos engenheiros e arquitetos
periodicamente estão em viagem.
Desta forma pode ser substituído pela declaração formal solicitada?

Aguardo retorno
Atenciosamente
Guilherme Neri
--
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Assunto: INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº

11/2019

De: "Claudemir R. de Souza" <claudemir.souza@caupr.gov.br>

Data: 20/08/2019 14:45

Para: "licitacao@cml.pr.gov.br" <licitacao@cml.pr.gov.br>

Ao Senhor
MARK ALMEIDA
Diretor Geral
Câmara Municipal de Londrina
Rua Gov. Parigot de Souza, 145 – Centro Cívico
86015-903 - Londrina - PR
Senhor Diretor,

Referente ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - Processo
Administrativo nº 61/2019
Objeto:   Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e

complementares)  para  reforma  e  adequação  do  edifício  da

Câmara Municipal de Londrina.

Preço Máximo Total:  R$ 281.287,06 (Duzentos E Oitenta E Um Mil,

Duzentos e Oitenta E Sete Reais E Seis Centavos).

Conforme contato realizado em 20/08/2019, FORMALIZAMOS neste as  INSTRUÇÕES   e

possíveis ações do CAU/PR, REFERENTE ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - Processo
Administrativo  nº  61/2019,   Elaboração  de  projetos  completos  (arquitetônico  e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Com a vigência da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta

o  exercício  da  Arquitetura  e  Urbanismo,  cria  o  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do

Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal –

CAUs, os Arquitetos e Urbanistas tiveram seus registros profissionais migrados para o Conselho

de Arquitetura e Urbanismo e, consequentemente, passaram a ser orientados, disciplinados e

fiscalizados  por  este  novo  Conselho,  lei  federal  e  através  de  suas  resoluções.  Maiores

informações e esclarecimentos quanto as referidas Leis e Resoluções podem ser acessadas no

endereço eletrônico www.caubr.gov.br, no menu “Legislação”, submenu “Leis” e/ou submenu

“Atos do CAU/BR, Resoluções”, respectivamente.

Considerando  o  disposto  no   artigo  2º   da  referida  lei  (12.378/2010)  que  define

as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, conforme abaixo:
“Art. 2°. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:
 I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;

V - direção de obras e de serviço técnico;

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;

VII - desempenho de cargo e função técnica;

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de

qualidade;

X - elaboração de orçamento;

XI - produção e divulgação técnica especializada; e

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.” (g.n.)

Seu  parágrafo  único  estabelece  onde  se  aplicam  aos   campos  de  atuação   da

arquitetura e urbanismo:
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“Parágrafo único.  As  atribuições  de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos  de
atuação:
I - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;
II - de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos;

III - de Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e

abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas,

dentro de várias escalas, inclusive a territorial;

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos,

restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução,

preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no

espaço  urbano,  metropolitano  e  regional  fundamentados  nos  sistemas  de  infraestrutura,

saneamento  básico  e  ambiental,  sistema  viário,  sinalização,  tráfego  e  trânsito  urbano  e  rural,

acessibilidade,  gestão  territorial  e  ambiental,  parcelamento  do  solo,  loteamento,

desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de

cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação

em áreas urbanas e rurais;

VI - de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a

realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura,

interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias

e recuperações;

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação

tecnológica de estruturas;

IX - de instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo;

X  -  do  Conforto  Ambiental,  técnicas  referentes  ao  estabelecimento  de  condições  climáticas,

acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;

XI -  do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais,  licenciamento ambiental,

utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.” (g.n.)

Conforme o disposto no artigo 3º da Lei nº 12.378/2010, que entre outros, define
os  campos  da  atuação   profissional  para  o  exercício  da  arquitetura  e  urbanismo,
estabelece:

“Art.  3º.   Os   campos  da  atuação  profissional   para  o  exercício  da  arquitetura  e
urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre

a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos
de  fundamentação  e  de  conhecimentos  profissionais  caracterizam  a  unidade  de
atuação profissional.
§1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando
para o disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as
áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas.
§2o. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas
quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou

danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente.

§3º. No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas
profissionais,  o  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  -  CAU  do  Estado  ou  do  Distrito
Federal fiscalizará o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.
§4º. Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e
urbanistas  contradizerem  normas  de  outro  Conselho  profissional,  a  controvérsia  será

resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos.

§5º.  Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o §4º ou,  em caso de
impasse,  até que seja resolvida a controvérsia,  por  arbitragem ou judicialmente,  será

aplicada  a  norma  do  Conselho  que  garanta  ao  profissional  a  maior  margem  de

atuação.” (g.n.)

Especialmente no que tange o artigo 24 da Lei nº 12.378/2010 que, entre outros, define

em seu parágrafo primeiro as competências do CAU:
“§1º. O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão
de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe
em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura
e urbanismo.” (g.n.)
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Já  no  artigo  34   da  referida  Lei  Federal,  compete  ao  Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo das Unidades Federativas, entre outros:
“II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos
normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

(...)

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;” (g.n.)

Considerando o disposto na Resolução nº 21, de 05 de abril de 2012, do CAU/BR que
regulamenta quanto ao exercício das atividades e atribuições profissionais dos Arquitetos e
Urbanistas   (que  visa  regulamentar  o  Art.  2º  da  Lei  Federal  nº  12.378/2010),   para

fins destacamos, entre outros:
“Art. 3°. Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em Resolução própria do
CAU/BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de
Informação  e  Comunicação  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (SICCAU)  através  das
seguintes atividades:
1.PROJETO
(...)

1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira

1.2.2. Projeto de estrutura de concreto

1.2.3. Projeto de estrutura de pré-fabricada

1.2.4. Projeto de estrutura metálica

1.2.5. Projeto de estrutura de outras estruturas

 (...)

1.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
(...)

1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão;

(...)

2. EXECUÇÃO
2.1. SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS
1.2.1. Execução de estrutura de madeira

1.2.2. Execução de estrutura de concreto

1.2.3. Execução de estrutura de pré-fabricada

1.2.4. Execução de estrutura metálica

1.2.5. Execução de estrutura de outras estruturas

(...)

2.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
(...)

2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão;

(...)

Considerando a Resolução nº 22 do CAU/BR, de 04 de maio de 2012, que disciplina a

fiscalização a ser exercida pelo Conselho, que entre outros:
“Art.  2º.   A  fiscalização  do  exercício  da  Arquitetura  e  Urbanismo  prevista  nesta

Resolução visa  garantir à sociedade serviços de Arquitetura e Urbanismo de qualidade, com as
condições  de  segurança  e  bem-estar  à  altura  de  suas  necessidades,  a  serem  prestados  por

profissionais  habilitados  com  a  devida  formação  acadêmica  e  qualificação  técnica,   em
conformidade com as disposições da legislação em vigor.” (g.n.)

Considerando  o  determinado  na  Resolução  nº  91,  de  9  de  outubro  de  2014,  do

CAU/BR que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a projetos,

obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo:
“Art.  1º.  A elaboração  de  projetos,  a  execução de  obras  e  a  realização de  quaisquer  outros
serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que envolvam competência privativa de
arquitetos e urbanistas ou atuação compartilhada destes com outras profissões regulamentadas,
ficam sujeitas  ao Registro  de  Responsabilidade Técnica (RRT)  nos  termos  desta  Resolução,  em
conformidade com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. (...)” (g.n.)

Considerando  a  necessidade  de  esclarecimento  à  sociedade  paranaense  e  aos

órgãos públicos e sociedade em geral quanto aos procedimentos necessários referentes às

atividades de  projeto, execução, desempenho de cargo e função técnica   relacionados  à

arquitetura  e  urbanismo  elaborados,  executados  e  desempenhados  por  profissionais
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habilitados;

INFORMAMOS E ORIENTAMOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS:

Com base na lei  e normativos acima referenciados,  DESTACAMOS que o  EDITAL   DE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019 para a elaboração de

projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício

da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  contém  vícios  relativos  às  legislações  especificas  de
competências  técnicas,  atividades  e  atribuições,  e  campos  de  atuação  profissional
concernentes à Arquitetura e Urbanismo, conforme segue:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/20191. 

49. PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR:

49.1  Comprovante de registro  da empresa no  Conselho  Regional  de Engenharia e  Agronomia

(CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) mediante apresentação de Certidão

de Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a empresa quanto o responsável técnico

pelo projeto encontram-se em situação regular,  nos  termos da Lei  nº  5.194  de 24/12/66  e  das
Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA.

A fim de sanar os referidos vícios, SOLICITAMOS ajustar a redação dos itens destacados

acima “Lei nº 5.194 de 24/12/66 e das Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA. ”, incluindo,

a Lei 12.378/2010 e das Resoluções nº 21/2012,  do CAU/BR. Tal  orientação alteraria a

redação da seguinte forma:

1.EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019

49. PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR:

49.1  Comprovante de registro  da empresa no  Conselho  Regional  de Engenharia e  Agronomia

(CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) mediante apresentação de Certidão

de Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a empresa quanto o responsável técnico

pelo projeto encontram-se em situação regular,  nos  termos da Lei  nº  5.194  de 24/12/66  e  das
Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA e da Lei 12.378/2010 e da Resolução nº 21/2012,
do CAU/BR.

Assim, ORIENTAMOS para que sejam tomadas as devidas PROVIDÊNCIAS, invocando o

disposto na Lei Federal nº 8666/1993, que institui e regulamenta as normas para licitações e

contratos da Administração Pública, destacando:

Por  fim,  visto a complexidade e abrangência de atribuições e competências,  assim

como o amplo campo de atuação dos profissionais da Arquitetura e Urbanismo, e a fim de se

evitar  possíveis  vícios  e  embaraços  em  futuros  editais  técnicos,  o  CAU/PR  permanece  à

disposição para analisar e colaborar previamente com as futuras minutas de editais técnicos.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e informações, por meio do

endereço  eletrônico   fiscalizacao@caupr.gov.br,  pelos  telefones  (43)  3039-0035,  ou  no

endereço localizado na Rua Paranaguá, 300 Centro, Londrina/PR, CEP 86020-030, das 9h às

18h, de segunda a sexta-feira.

Setor de Fiscalização do CAU/PR.

A4,
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  CLAUDEMIR R. SOUZA

Arquiteto e Urbanista | CAU A49073-3
  Analista  | Agente de Fiscalização
  Regional Londrina

  Fone: (43) 3039-0035 
   claudemir.souza@caupr.gov.br

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná

Rua Paranaguá, 300. Sala 5. 

Centro  |  Londrina/PR - CEP 86020-030
NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Das 9h00 ás 12h00 - Das 13h00 ás 16h00
www.caupr.gov.br

Clique aqui para avaliar este atendimento.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão Presencial nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2018
Objeto: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Considerando a omissão da legislação referente ao Conselho de Arquitetura

e  Urbanismo  no  item  49.1  do  Edital  e  a  orientação  da  referida  instituição,  impõe-se  a

retificação do edital nos seguintes termos:

No item 49.1 do Edital do certame em epígrafe, onde se lê:

49.1  Comprovante  de  registro  da  empresa  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  e/ou  no  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo (CAU) mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica,  comprovando que tanto a empresa quanto o responsável  técnico
pelo projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.° 5.194
de 24/12/66 e das Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA.

Leia-se:

49.1  Comprovante  de  registro  da  empresa  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  e/ou  no  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo (CAU) mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica,  comprovando que tanto a empresa quanto o responsável  técnico
pelo projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei nº 5.194 de
24/12/66 e das Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA, bem como
da Lei 12.378/2010 e da Resolução nº 21/2012, do CAU/BR.

Publique-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Londrina no

campo próprio do certame em epígrafe.

Londrina, 21 de agosto de 2019.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 21-08-2019 às 15:11:59
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Assunto: ESCLARECIMENTO

De: Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

Data: 19/08/2019 15:57

Para: licitacao@cml.pr.gov.br

Boa tarde,

Referente ao edital PP11/2019

1) No termo de Referência notamos que não é solicitado sondagem e nem a
análise topográfica do terreno.
Para os projetos de fundação da área nova, será fornecido pela contratante os
laudos de sondagem?

2)No item 18.1 do edital, é solicitado "decomposição do valor global da
proposta", é necessário que se destrinche os itens da planilha, como ex dando
valores de homem/hora; etc?
Ou a apresentação da planilha somente como no Anexo II, já seria suficiente?

Atenciosamente
Paulo

--

ESCLARECIMENTO  
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Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO

De: Márcia de Souza Uwai <marcia.uwai@londrina.pr.gov.br>

Data: 21/08/2019 18:25

Para: "Luiz Fernando Marendaz" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Complementando:

Informamos que eventual necessidade de sondagem será de responsabilidade do licitante, caso entenda

necessário, e deve estar considerada na proposta – parte do item 2.3 do termo de referência.

A6.

Márcia de Souza Uwai

Gerência de Orçamento de Obras / Diretoria de Projetos

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura Municipal de Londrina

(43) 3372-4208

De: Márcia de Souza Uwai [mailto:marcia.uwai@londrina.pr.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 16:48

Para: 'Luiz Fernando Moraes Marendaz'

Assunto: RES: ESCLARECIMENTO

Boa tarde,

Informamos que eventual necessidade de sondagem será de responsabilidade do licitante e deve estar

considerada na proposta.

A6..

Márcia de Souza Uwai

Gerência de Orçamento de Obras / Diretoria de Projetos

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura Municipal de Londrina

(43) 3372-4208

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [mailto:luizfernando@cml.pr.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 16:53

Para: Márcia de Souza Uwai

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO

Boa tarde, Marcia

Segue questionamento realizado por empresa interessada na licitação.

Vou precisar de auxilio para responder a nº 1.

ENC: ESCLARECIMENTO  
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Cordialmente,

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:ESCLARECIMENTO

Data:Mon, 19 Aug 2019 15:57:25 -0300

De:Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

Para:licitacao@cml.pr.gov.br

Boa tarde,

Referente ao edital PP11/2019

1) No termo de Referência notamos que não é solicitado sondagem e nem a análise

topográfica do terreno.

Para os projetos de fundação da área nova, será fornecido pela contratante os

laudos de sondagem?

2)No item 18.1 do edital, é solicitado "decomposição do valor global da proposta", é

necessário que se destrinche os itens da planilha, como ex dando valores de

homem/hora; etc?

Ou a apresentação da planilha somente como no Anexo II, já seria suficiente?

Atenciosamente

Paulo

--

-- Esta mensagem foi verificada e acredita-se estar livre de perigo.

ENC: ESCLARECIMENTO  
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Assunto: Re: ESCLARECIMENTO

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 21/08/2019 18:41

Para: Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

Boa tarde,

Quanto à questão 1, segue resposta da área técnica da Prefeitura Municipal de Londrina,

responsável pela elaboração do Termo de Referência:

"Informamos que eventual necessidade de sondagem será de responsabilidade do licitante, caso

entenda necessário, e deve estar considerada na proposta – parte do item 2.3 do termo de

referência.

Márcia de Souza Uwai

Gerência de Orçamento de Obras / Diretoria de Projetos

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura Municipal de Londrina"

Quanto à questão 2, informamos que a decomposição do preço global nos termos do modelo do

Anexo II do Edital já é suficiente.

Cordialmente,

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Em 19/08/2019 15:57, Econômica Engenharia escreveu:

Boa tarde,

Referente ao edital PP11/2019

1) No termo de Referência notamos que não é solicitado sondagem e nem a
análise topográfica do terreno.
Para os projetos de fundação da área nova, será fornecido pela contratante
os laudos de sondagem?

2)No item 18.1 do edital, é solicitado "decomposição do valor global da
proposta", é necessário que se destrinche os itens da planilha, como ex
dando valores de homem/hora; etc?
Ou a apresentação da planilha somente como no Anexo II, já seria

Re: ESCLARECIMENTO  
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suficiente?

Atenciosamente
Paulo

--

Re: ESCLARECIMENTO  
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Respostas a questionamentos sobre o certame

Ref: Pregão Presencial 11/2019 - Objeto: Compilação de respostas a questionamentos encaminhados

via e-mail sobre o Pregão em epígrafe.

I.  Respostas aos questionamentos da empresa Econômica Engenharia

Pergunta 1. “Referente  ao edital  do Pregão Presencial  nº  011/2019,  item 49.5 onde é  solicitado,

Declarações  firmadas  pelos  profissionais  indicados  pela  empresa  licitante  no  subitem  acima,

autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto, solicito um esclarecimento:

01 - Visto que os profissionais que fazem parte da equipe técnica da empresa, possuem CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conosco, onde no corpo destes contratos, já está contemplada a

Declaração de anuência do Profissional para participar de licitações como parte da equipe técnica. É

feito desta forma pois nossos engenheiros e arquitetos periodicamente estão em viagem.

Desta forma pode ser substituído pela declaração formal solicitada?”

Resposta: A declaração exigida no item 49.5 do Edital, de autorização do profissional da inclusão de

seu  nome  na  equipe  técnica  de  projeto  indicada  pela  licitante,  pode  sim  ser  substituída  pela

apresentação de contrato de prestação de serviços (ou instrumento equivalente) entre o profissional

indicado e a licitante, desde que neste instrumento conste concordância expressa do profissional com a

sua inclusão como parte de equipe técnica. 

Isso porque as duas espécies de documento (a declaração específica de autorização e a cláusula de

anuência prevista em instrumento contratual) cumprem a mesma função comprobatória.

Pergunta  2. “Referente  ao  edital  PREGÃO PRESENCIAL N  11/2019,  gostaríamos  de  saber  se

haveria a possibilidade dos srs(as), compartilharem a planilha de composição de preços, discriminando

os valores unitários, por projeto, adotados pela comissão, para obter como resultado o valor global da

licitação.”

Resposta: Como se pode ver pelo item 5 do Edital,  não foi fixado um valor máximo por tipo de

projeto indicado no item 2 do Termo de Referência, mas sim um preço máximo global.
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Desse  modo,  nos  termos  do  item  18.1  do  Edital,  é  da  responsabilidade  do  próprio  licitante  a

apresentação de planilha orçamentária indicando os valores unitários dos projetos que compõem o

todo (conforme item 18.1 e Anexo II do Edital, bem como item 2 do Termo de Referência).

Ressalte-se ainda que, após a etapa de lance, com redução dos valores das propostas, as empresas mais

bem  colocadas  serão  convocadas  a  readequar,  de  acordo  com  o  novo  preço,  a  sua  planilha

orçamentária, nos termos do item 35 do Edital. 

Pergunta  3. “No  termo de  Referência  notamos  que  não  é  solicitado  sondagem e  nem a  análise

topográfica do terreno. Para os projetos de fundação da área nova, será fornecido pela contratante os

laudos de sondagem?”

Resposta: Quanto à questão [...], segue resposta da área técnica da Prefeitura Municipal de Londrina,

responsável pela elaboração do Termo de Referência (Márcia de Souza Uwai, da Secretaria Municipal

de  Obras  e  Pavimentação  da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina):  “Informamos  que  eventual

necessidade de sondagem será de responsabilidade do licitante, caso entenda necessário, e deve estar

considerada na proposta – parte do item 2.3 do termo de referência.”

Pergunta 4. “No item 18.1 do edital,  é solicitado "decomposição do valor global da proposta", é

necessário que se destrinche os itens da planilha, como ex dando valores de homem/hora; etc? Ou a

apresentação da planilha somente como no Anexo II, já seria suficiente?”

Resposta:  Informamos que a decomposição do preço global nos termos do modelo do Anexo II do

Edital já é suficiente.

Londrina, 21/08/2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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1*. calter

ANEXO Ill — CARTA DE CREDENCIAMENTO

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°.11/2019
Através da presente, autorizo o(a) Sr. NEUDA DA COSTA MEDEIROS,
portador(a) da Cédula de Identidade N° 5.922.034/SC, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda N° 219084510-68 a participar do
procedimento licitatório acima referido, na qualidade de representante de
SOCIA pessoa jurídica inscrita no Cadastro

o Bras!f g nharia Ltda
CNN: 02.340.0 6/0001-40

Eng° Civil Evandro Medeiros Braz
CREA 096258-5 Resnonsável Técnico/Sócio Acirninistrador

Rua Patrício Farias, No. 55/212 - Florianápotis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasil.co alter,
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÓMICO SUSTENTA VEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pagina 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - OHRE (Sede)

42 2 0570840-9

CNPJ

02.340.036/0001-40

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

19/02/2018

Data de Inicio
de Atividade

29/01/1998

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PATRICIO FARIAS, 55- SALA 212, ITACORUB!, FLORIANÓPOLIS, SC, 83.034-132
Objeto Social
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.. ELABORAÇÃO DE ENSAIOS, ANALISES, AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E LAUDOS. PROJETOS:
BÁSICOS, CONCEITUAIS E EXECUTIVOS. MEMÓRIAS: DE CALCULO, DESCRMVAS, RELATÓRIOS, ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,
SUPERVISÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS. ATUAÇÃO EM
tUIFICAÇÓtS: CONILKGIAIS; INUUS I HIAIS; WUCAGIUNAIS; RESIUENGIAIS; INt-RALS I KU I UKA UN UtRAL; SANLAMEN I 0, POti I OS t
URBANISMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

Capital: R$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empress de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2008)

Emprosa do pequeno pone

Prazo de Duração

Indoterminadc

Soclos/PartIcipação no CapItallEspécie de SiScloiAdministradortrinnino do Mandato
Termino do

Nome/CPF ou CNPJ Paillcioackno caciltal(RS1 eso(tele de Sócio Administrador Mggils22
EVANDRO MEDEIROS BRAZ 110.000,00 SC'C'.10 Administrador XXXXXXXXXX

677.025.030-68
NEUDA DA COSTA MEDEIROS 90.000,00 cnmilo Administrador XXXXXXX,XXX

219.084.510-68

último Arquivamento
Data: 10/05/2019 Numero: 20196540135

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento(s):

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Situação

REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, terça-feira, 16 de julho de 2019

Para verificar a autenticidade acesse www.lucesc.sc.gov.br
e informe o número 197333/2019-01 na consulta de processos.

RI Asr.r) PIORCIFS RARr.FI I (1R
Certisign - Autoridade Certifscadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnotogia de Informática

Presidência da Republica
Casa Civil

Medida Provisória N°2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Su,
Conferi e assino.

Documento Assinado Digitalmente 16/07/2019
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
VAVW1UCBSC.sc.gov.bricertificado
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/000140

EVANDRO MEDEIROS BRAZ, nacionalidade brasileira, nascido ern 17/12/1975,casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF n° 677.025.030-68, carteirade identidade n° 7056440329, órgâo expedidor SJS/RS, residente e domiciliado na RuaAceIon Eduardo da Silva, 77, 304 A, Córrego Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.037-408, Brasil.

NEUDA DA COSTA MEDEIROS, nacionalidade brasileira, nascida em 06/09/1947,divorciada, arquiteta, CPF n° 219.084.510-68, carteira de identidade n° 5922034, órgãoexpedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua 102 A, 200, Casa, Centro, Itapema,SC, CEP 88.330-584, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CALTER DO BRASILENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamentearquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob N1RE42205708409, com sede Rua Patrício Farias, 55, Sala 212, Itacorubi, Florianópolis, SC,CEP 88.03443, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sobo n° 02.340.036/000140, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presentealteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condiçõesestabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: serviços deengenharia e arquitetura,. elaboração de ensaios, análises, avaliações, perícias elaudos; projetos: bcisicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo, descritivas,relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa e desenvolvimento,experimental, fiscalização e execução de obras; atuação em edOcações: comerciais,industriais, educacionais, residenciais.; infraestrutura em geral: saneamento, portos eurbanismo, construção de edificios, instalação de equipamentos industriais.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente aossócios: EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NEUDA DA COSTA MEDEIROS, cornos poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial eextrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Remy Goy Petry Neto - Secretmio-geraL

a

22101/21 9
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/0001-40
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bensimóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) Sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, quenão está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou emvirtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quevede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asrelações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA QUARTA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos eobrigações resultantes do contrato social permanece FLORIANOPOLIS.

CLAUSULA QUINTA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivadose que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei no10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
"CAL TER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA"

CNPJ: 02.340.036/0001-40
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de CALTERDO BRASIL ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo de estabelecimento a expressão"CALTER DO BRASIL ".

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rua Patrício Farias, 55, Sala212, Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.034-132, podendo quando convier aosinteresses sociais, abrir filiais, agência ou escritórios.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramode: serviços de engenharia e arquitetura; elaboração de ensaios, análises, avaliações,

fr
Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CM:$.1 n° 02.340.036/0001-40
pendas e laudos; projetos: básicos, conceituais e executivos; memórias: de calculo,descritivas, relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa edesenvolvimento, experimental, fiscalização e execução de obras,- atuação emedificações: comerciais, industriais, educacionais, residenciais; infraestrutura emgeral.- saneamento, portos e urbanismo, construção de edificios, instalação deequipamentos industriais.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 29/01/1998 e seuprazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA — O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre ossócios da seguinte forma:

sciaos QUOTAS 0/0 TOTAL
NEUDA DA COSTA MEDEIROS 90.000 45 R$ 90.000,00
EVANDRO MEDEIROS BRAZ 110.000 55 R$ 110.000,00
TOTAL 200.000 100 R$ 200.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caber* isoladamente aos sócios:EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NE LIDA DA COSTA MEDEIROS, com poderes eatribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse dasociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos finssociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.
CLAUSULA OITAVA - Os sócios de comum acordo poderão fixar uma retiradamensal a titulo de pró-labore, para o administrador e de acordo com a legislação doimposto de renda.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas outransferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL INT° 7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/000140
igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas A.
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possívelou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveressera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que asociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 dedezembro, quando será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial edo balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, oslucros ou perdas apurados.

Parágrafo primeiro: Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser emqualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.
Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dosócio, desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dossócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sóciosestão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegávelgravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme previsto no CódigoCivil/2002, Artigos 1030 e 1085.

Parágrafo Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmenteconvocada para este fim, ciente o acusado, em tempo hábil, para permitir seucomparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 0 administrador assina o presente contrato edeclara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração dasociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por seencontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acessoa cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/0001-40
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contras normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — As partes de comum acordo elegem o Foro da
Comarca de Florianópolis, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações do
contrato social para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando a qualqueroutro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FLORIANÓPOLIS, 16 ds a ei ode 2019.
ir(M4

EVANDRO DEIROS BRAZ
CPF: 67 .025.030-68

NEUDA DA COSTA MEDEIROS
CPF: 219.084.510-68
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ANEXO V

Pregão Presencial n°. 11/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 TELEFONE: (48) 3879 4802 INSC. ESTADUAL: ISENTO

End: Rua Patricio Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

A empresa, acima identificada, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob
as penas da Lei, ser empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006.

Florianópolis, 19 de agosto de 2019

L
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA

Neuda da Costa Medetro
Arquiteta e Urbanista

CAU N° 144044-6

Rua Patrício Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasil.co
gialter
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Pregão Presencial n°. 11/2019 35

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 TELEFONE: (48) 3879 4802 INSC. ESTADUAL: ISENTO

End: Rua Patricio Farias. n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

A empresa, acima qualificada, empresa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, acima descrito
a, fins de participação no Pregão Presencial n° 11/2019, realizado pela Camara
Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4 0, inciso
VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. 11/2019 e seus
Anexos.

Florianópolis, 19 de agosto de 2019

-
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA

Neuda da Costa Medeiro
Arquiteta e Urbanista

CAU N° 144044-6

Rua Patricio Farias, No. 55/212 —Florianópoiis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasil !ter
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DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA

CNPJ: 02.340.036/0001-40 E-MAIL:mariana@calterdobrasiLcom.br TELEFONE: (48) 3879 4802 

ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132 

DECLARO,que como responsavel legal da pronente se vencedora ,me responsabilizarei pela
execução dos serviços e a fiel observancia das especificações técnicas , assinando como
responsavel técnico legalmente habilitado, tambem disponibilizarei, equipe técnica
adequada , bem como instalações e aparelhamento para execução do objeto da presente
licitaçao , sob as penas do Artigo 299 do Codigo Penal.sugeri-los determinados por orgãos
financiadores.

Florianópo gosto 201

//cu/V 4444
alter do Bra Engenharia Ltda

CNPJ: 02 340.036/0001-40
Eng° Civil Evandro Medeiros Braz

CREA 09258-5 Responsável Técnico/Sócio Administrador

Rua Patrício Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasit.com

NJ
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28

NIRE 41206420688 

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, brasileiro, natural de Sao Paulo, Capital,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente e domiciliado nesta
cidade de Londrina. Estado do Parana, na Estrada Alcides Turini n° 150, Sun Lake
Residence, Aviação Velha - CEP 86055-770, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°
28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF rt° 275.752.598-05; ANA CAROLINA POTIER
MENDES, brasileira, natural de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina,
Estado do Parana, na Rua Roland Garros IV 85, Royal Tennis Residence - CEP 86.058-144,
portadora da Carteira de Identidade Civil RG n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF n°
027.752.909-30; EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil,
residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana., na Av. Dr° Elias César
n° 125, apto. 1.403, Jardim Calçaras - CEP 86.015-640, portador da Carteira Profissional
CREA/PR n° 24.813/D e do CPF/MF n° 525.549.709-63; JOSÉ ILDES BORDINI,
brasileiro, natural de São Jorge do Ivai, Estado do Parana, divorciado, engenheiro civil,
residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaet8 n° 67, apto.
602 - Jardim Tabaete - CEP 87.005-140, portador da Carteira de Identidade Profissional
CREA/PR n° 13.410/D e do CPF/MF n° 527.055.449-68; JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM,
brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana, separado judicialmente, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua João
Huss n° 486, apto. 202 - Gleba Fazenda Palhano - CEP 86050-490, portador da Carteira
Profissional CREA/PR n° 19.112/D e do CPF/MF n° 364.319.749-72; FitBIO
TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural de Rolândia, Estado do Parana, casado sob o
regime de separação total de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta
cidade de Rolândia, Estado do Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro -
CEP 86600-000, portador da Carteira de Identidade Profissional CREA/PR n° 30.404/D e do
CPF/MF n" 843.768.059-04 e EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de Sao Paulo, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade de
Londrina, Estado do Parana, na Rua Dulcidio Pereira n°63, apto. 501, Canaa - CEP 86.015-
170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-SP e do CPF/MF n°
324.734.858-10, sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a
denominação social de MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP,
com sede e estabelecimento na Rua Milton Gavetti, n° 369 - Jardim Universitário, nesta
cidade de Londrina, Estado do Parana - CEP 86050-720, inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.164.906/0001-28, com seu contrato social registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos 1° Oficio da Comarca de Londrina, Estado do Parana, sob o n° 6.359 do livro
A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana
sob o NIRE 4120642068-8 em sessão de 09/03/2009, com sua última alteração de contrato
social registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n° 20156536145 em sessão de
10/11/2015, resolvem por este instrumento particular de DÉCIMA QUINTA

ONIMMIAMMOMM
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 

N1RE 41206420688 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, alterar seu Contrato Social e
Alterações anteriores, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Por este ato ficam alterados os endereços dos seguintes sócios:
a) CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI: para Rua Alcides Turini n° 150, Sun

Lake Residence, Recanto do Salto, Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.055-701;
b) ANA CAROLINA POTIER MENDES: para Rua Roland Garros n° 85, Royal Tennis

Residence, Esperança, Londrina, Estado do Parana, CEP 86.058-144 e
c) FABIO TADAVOSHI SAZAKI: para Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro,

Rolândia, Estado do Parana, CEP 86.600-111.

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio, CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas mil) cotas no valor total
de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) e a sócia ANA CAROLINA POTIER
MENDES, que possui inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas
mil) cotas no valor total de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) vendem e transferem,
cada um, a quantia de 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a
sócia ingressante, MARIANA ZIBETTI, brasileira, natural de Maringá, Estado do Parana, nascida
em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana,
na Rua Manuel Antunes n° 315, Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG n° 9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-
19.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio, EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) vende e transfere a quantia de 3.000 (três mil) cotas no valor total de R$ 3.000.00 (três mil
reais) para o sócio ingressante, RI-IAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na
cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar no 125, Bairro Caiçaras — CEP
86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 12.543.139-9-SSP-PR, expedida em
17/04/2008 e do CPF/IVIF n°010.399.539-OS.

CLÁUSULA QUARTA: Os sócios cedentes CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI,
ANA CAROLINA POTIER MENDES e EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS dão aos sócios
ingressantes, MARIANA ZIBETTI e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, plena, geral e rasa
quitação da venda de cotas ora efetuada, ingressando estes na sociedade e declarando conhecerem a
situação econômico-financeira da mesma, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes
do presente instrumento.

EMENLAIMIN
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. C6DIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

CLAUSULA QUINTA: Em decorrência da presente alteração, o Capital Social no valor total de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas de R$ 1,00 (um real)
cada, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS N° COTAS VALOR
R$

%
Partic.

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCH ',SI 276.000 276.000,00 46,00
ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000,00 46,00

3 EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50
JOSÉ ILDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00
JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6,000,00 1,00
FÁBIO TADAYOSHI SAZAKI 6.000 6.000,00 1,00
E 'ERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000 12.000,00 2,00

8 MARIANA ZIBETTI 12.000 12.000,00 2,00
RH AN PETRIN DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0.50
TOTAL 600.000 600.000,00 100,0

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios, CARLOS EDUARDO
PEREIRA MARCHES" e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e atribuições
de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio-administrador.
Parágrafo Único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES', portador da carteira profissional
n° PR-A32642-9, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, ANA
CAROLINA POTIER MENDES, portadora da carteira profissional n° PR-A35183-0, expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana., e aos sócios quotistas, EVARISTO
QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. JOSE ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional n' PR-13.410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional PR-I9.112/D,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAYOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30.404/D, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional no PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana,
MARIANA ZIBETT1 portadora da carteira profissional n° PR-A128699-4, expedida pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional n° PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
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Paraná os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização do Exercício
Profissional,

CLAUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato
Social e Alterações anteriores que não colidam corn o disposto na presente alteração contratual.
Sendo assim, resolvem os sócios consolidar este instrumento de DÉCIMA QUINTA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL, como segue:

077

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 
DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 
NIRE 41206420688

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, brasileiro, natural de São Paulo,
Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente e
domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Para* na Rua Alcides Turini n°
150, Sun Lake Residence, Recanto do Salto — CEP 86055-701, portador da Carteira de
Identidade Civil RG n° 28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF n° 275.752,598-05; ANA
CAROLINA POTIER MENDES, brasileira, natural de Ribeirao Preto, Estado deSao Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e
domiciliada nesta cidade de Londrina. Estado do Paraná, na Rua Roland Garros n° 85,
Royal Tennis Residence, Esperança - CEP 86058-144, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF n° 027.752.909-30;
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do
Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente
e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Av. Dr° Elias Cesar n°
125, apto. 1.403, Jardim Caiçaras — CEP 86015-640, portador da Carteira Profissional
CREA/PR 24.813/D e do CPF/MF n° 525.549.709-63; JOSE ILDES BORDINI,
brasileiro, natural de Sao Jorge do Ivai, Estado do Parana, divorciado, engenheiro
civil, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaete
n° 67, apto. 602 — Jardim Tabaete — CEP 87005-140, portador da Carteira de
Identidade Profissional CREAfPR n° 13.410/1) e do CPF/MF IV 527.055.449-68;
JOSE AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana,
separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Rua João Huss n° 486, apto. 202 - Gleba Fazenda
Palhano — CEP 86050-490, portador da Carteira Profissional CREA/PR n° 19.112/D e
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do CPF/MF n° 364.319.749-72; FÁBIO TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural
de Rolandia, Estado do Parana, casado sob o regime de separação total de bens,
engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta cidade de Rolándia, Estado do
Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro — CEP 86600-111,
portador da Carteira de Identidade Profissional CREARR n° 30.404/D e do CPF/MF
n° 843.768.059-04; EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de São Paulo, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Dulcidio Pereira n° 63, Apto. 501, Canaâ —
CEP 86.015-170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-
SP e do CPF/MF n° 324.734.858-10; MARIANA Z1BETTI, brasileira, natural de
Maringá, Estado do Parana, nascida em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e
domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Manuel Antunes n° 315,
Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de Identidade Civil RG n°
9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-19 e
RHIAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana,
nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar n° 125, Bairro Caiçaras — CEP
86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 12.543.139-9-SSP-PR,
expedida em 17/04/2008 e do CPF/MF IV 010.399.539-05, sócios componentes da
sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, com sede e
estabelecimento A Rua Milton Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário, nesta cidade de
Londrina, Estado do Parana — CEP 86050-720, com seu contrato social registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos 10 Oficio da Comarca de Londrina,
Estado do Parana, sob o n° 6.359 do livro A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004,
registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE 4120642068-8 em
sessão de 09/03/2009, corn sua Ultima alteração de contrato social registrada na Junta
Comercial do Estado do Parana sob n° 20156536145 em sessão de 10/11/2015,
promovem a Consolidação Contratual, conforme as clausulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, e terá sede e domicilio A Rua Milton
Gavetti, IV 369 — Jardim Universitário — Londrina/Pr. - 86050-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: 0 objeto é a: "prestaçAo de serviços de arquitetura e engenharia, de
acordo com as atribuições de seus responsáveis técnicos."
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CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista
neste ato, na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas
mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

N° SÓCIOS N° COTAS VALOR
R$  

"A Panic.

1 CARLOS EDUARDO PEREIRA MAR 'HESI 276.000 276.000,00 46,00

2 ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000,00 46,00
3 EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50

4 JOSE ILDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00

5 JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6.000,00 1,00

6 FABIO TADAYOSHI SAZAK1 6.000 6.000,00 1,00

7 EVERTON LEOPOLDINO ALV I'S 12.000 12.000,00 2,00

8 MARIANA 7.IBETT1 12.000 12.000,00 2,00
9 RHIAN PETR1N DOS SANTOS 3.000 3.000.00 0,50

TOTAL 600.000 600.000,00 100,0

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 1° de março de 2.004 e seu prazo
de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados, em
igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
espondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais, ainda que implique em alteração contratual
poderão ser tomadas pelos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital da
sociedade.

/CLÁUSULA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade. No entanto,
somente continuara esta, com os herdeiros e sucessores do "de cujus", desde que haja anuência dos
sócios remanescentes que detenham no mínimo 3/4 do capital total da sociedade (no capital social
total inclui-se a participação do "de cujus"); caso contrario, os direitos e haveres dos herdeiros serão
apurados com base no patrimônio liquido, na data do óbito, cujo pagamento deverá ocorrer ern 24
(vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada
sociedade documentação extrajudicial ou judicial que permita formalizar a operação.
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Parágrafo Primeiro: Fica facultado, mediante consenso com os herdeiros e por deliberação dos
sócios remanescentes com votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da
sociedade. outra condição de pagamento, desde que não afete a situação econômica financeira da
sociedade.
Parágrafo Segundo: 0 ingresso dos herdeiros do sócio falecido ficará condicionado, ainda, A
inexistência de impeditivo legal quanto it capacidade jurídica deles.
Parágrafo Terceiro: Caso o somatório das participações dos sócios remanescentes não atinjam votos
correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da sociedade, a decisão sera tomada por
decisão unânime dos sócios remanescentes.

CLÁUSULA NONA: 0 sócio que desejar transferir suas cotas, devera notificar por escrito a
sociedade, discriminando-lhe o prego, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie
ao direito de preferência, com prioridade aos sócios, CARLOS EDUARDO PEREIRA
MARCHES' e ANA CAROLINA POTIER MENDES, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas não poderão ser
transferidas a terceiros sem a aprovação dos demais sócios. Não tendo a aprovação para a
transferência das cotas, estas serão liquidadas com base no patrimônio liquido, sendo que o
pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais.
Parágrafo 1:Jnico: 0 capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, permitido
aos demais sócios suprirem o valor da cota, na forma como devera ser decidido, por deliberação dos
sócios com votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social, de preferencia respeitando-se a
participação societária de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social. em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados, salvo deliberação em contrario na forma do
parágrafo único desta cláusula.
Parágrafo único: Por deliberação dos sócios com votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do
capital social, os resultados poderão ficar em reserva na sociedade ou serem distribuídos, inclusive
mensalmente dentro do próprio exercício, não sendo necessariamente obrigatória a observância da
proporcionalidade do capital social na sua distribuição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade sera administrada pelos sócios, CARLOS
EDUARDO PEREIRA MARCHES' e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e
atribuições de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio-administrador.
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Parágrafo Único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, portador da carteira profissional
ri° PR-A32642-9, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, ANA
CAROLINA POTIER MENDES, portadora da carteira profissional n° PR-A35183-0, expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, e aos sócios quotistas, EVARISTO
QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, JOSÉ ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional n° PR-13.410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional n° PR-19.112/D,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAYOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30.404/D, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional n° PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná,
MARIANA ZIBETTI portadora da carteira profissional if PR-A128699-4, expedida pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional n° PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização dO Exercício
Profissional,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

--t— CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão
, impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação

24// criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a econômia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

<V7

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE — Declaram, sob as penas
da Lei, que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2.006.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina, Estado do Paraná,
para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única,
obrigando-se ao fiel cumprimento do mesmo em todos os seus termos.

ANA C ROLINA POTTER MENDES

OSE ILDES BORDINI

C
EVERTON OPOLDINO ALVES

RI-IAN PETRIN DOS SANTOS

MUNIMAINNION
JUNTA COMERCIAL
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Londrina - Pr 20 de junho de 2017

CARLOS PEREIRA MARCHESI

SodKVS.
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EVARIST Q EIROZ DOS SANTOS

UGUSTO RAPCHAM

MARIANA 3E411
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10° SERVIÇO NOTARIAL

Form: r43) 3347-4377

Re:.:onheço por Verdadeira a assinatura de FABIOTADAYOSHI SAZAKI. JOSE 1LDES BORDNI.'
SELO: ICkRn .014,30. C8q20 • CONTROL;PnsAy "*SELO• Nt.,kRn sR3p8. JC9204:ONTROLE:PrIMAyConsults esse sslo am: www.ftin rmirpon.cobr.""."."Dou Londina. 26 de JtilhO de 2017. 16:57:2 h.Em Test°  ' da Ver, ad
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arquiteturae
planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Através da presente, autorizo o Sr. EVERTON LEOPOLDINO
ALVES, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n° 32.526.025-4/SP, e
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n°
324.734.858-10, a participar do procedimento licitatório acima referido, na qualidade
de representante de MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa
jurídica inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28. Para tanto, outorgo â pessoa física
supramencionada, amplos poderes para praticar todos os atos inerentes ao Pregão
Presencial n° 11/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso,
por todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

o Pe ira Marchesi
-RG 28.848.606-7/SP

2.598-05 Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosAmeparquitetura.arq.br

Londrina, 20 de agosto de 2019.

2 AT DBEE LN 
NOTAS

T 

Celso Santos de Oliveira Tabeliao

Avenida Arthur Thomas, 266
111 Bandeirantes , Londrina PR
Fone (431 3328.3334/ 3024-6304
notasantos@ser< omtel, com.br

Reconheço por semelhança a(s)firma(s) de:
CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI 

QrMJZ . kPV7K . ymWRk - 8JAxd QK83N
Londrina, 22 de Agosto de 2019

INGRIDNkQUP ROL RODE GUES MARQUES
ESCREVENTE

MEP —Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020. E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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arquiteturae
planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N°61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n° 11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO
EDITAL 

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, para fins de

participação no Pregão Presencial n° 11/2019 realizado pela Câmara Municipal de

Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei

10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as

disposições do Edital do Pregão Presencial n° 11/2019 e seus anexos.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

41
Car.14:4),,(7:111iro •ereira Marchesi
c '2-9-R 28.848.606-7/SP

PF 275.752.598-05
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

EP Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosmeparquitetura.arq.br OES 

.104 

.00000A afki

Vkg 

0000000

31.1aVatotl. 
Gvvet-6, '369

3esavaD:NiversOsio

CS? 
S6.060-120 - 

-

MEP —Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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arquiteturae
planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

A Camara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFICIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, declara, sob as

sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei , ser EMPRESA DE

PEQUENO PORTE, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos

impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Ca o E Pereira Marchesi
AU 26 G 28.848.606-7/SP

F 27 752.598-05
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

P Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosmeparquitetura.arq.br

fr

0
ç66. 

4.906100 

ItualWiltot). 
Gavetti, 369
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iiversittaio

Ur 
B6.050-1'20 - IA

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA - CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: \ -

financeiro@meparquitetura.arq.br
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pdaina: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de I CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0642068-8 06.164.906/0001-28

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

09/03/2009
Endereço Completo (Logradouro, Ng e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA MILTON GAVETTI, 369, UNIVERSITARIO, LONDRINA, PR, 86.050-720 

Data de Inicio
de Atividade

01/03/2004

Objeto Social
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇOES DE SEUS
RESPONSAVEIS TECNICOS.

Capital: R$ 600.000,00
(SEISCENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(SEISCENTOS MIL REAIS)

600.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n0 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término doNome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 
JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000,00 SOCIO

364.319.749-72
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000,00 SOCIO

525.549.709-63
JOSE ILDES BORDINI 6.000,00 SOCIO

527.055.449-68
FABIO TADAYOSHI SAZAKI 6.000,00 SOCIO

843.768.059-04
CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES! 276.000,00 SOCIO

275.752.598-05
ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000,00 SOCIO

027.752.909-30
EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000,00 SOCIO

324.734.858-10
RHIAN PETRIN DOS SANTOS 3.000,00 SOCIO

010.399.539-05
MARIANA ZIBETTI

073.870.569-19

Último Arquivamento
Data: 26/04/2019

Ato: BALANCO

Evento (s):

19/498742-6

12.000,00 SOCIO

Número: 20192952730

CURITIBA - PR, 14 de agosto de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 194987426 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Cents, Ateorelnde Cemlicadora
pelo institute...1de Tecno

Presidência da República
Casa Civil

Medida Provisdria 1,10 /200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 14/08/2019
Junta Comercial do Parana
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www ilintanornPrcial nr any hr/nPrtifirado
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República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

Nome 70210250-5

I 
i 801.617.239-34 IL 51466609 SSP-PR II Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade

irr . 
117 /11/ 1971u NOVA FATIMA
Crea de Registro 

ErnissatilLL 

BRASILEIRA

Data de RegistroICP.EA - PR 
1[19/01/2C2J1 31/08 /1998 1 '

Ass. Presiciente

nmemommft_, ._.nrelegelft

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Filiagão
NIVALDO SALVATICO

IJANEIA DE MEL() SALVAT100 
C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.

Titulo Profissional
Erigaiiheitci Clv7;.]

Registro no Crea
- 3-1.865/17

.. •

Ass. do Profissional

e8818Ve00
e uno Becumeete de Idealtdade e tem Fe Pablica (? do art 56 da Lei at 5194 de 24/12.66 e Lei at 6205 de 0n5n5)

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocopia CoIlle:F.

cora o original.,

Lon

Fun ionésio Responsi'i ye;
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República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

4r5irigelo Nome

NIVALDO SALVATICO JUNIOR

Registro Nacional

"10250-5

Filiação
NIVALDO SALVATICC

1J824EIA DE MELO SALVATICO
Documento de Identidade TipoSang.

; 1801.617.239-14 n 51486605 SOP -PR II 0+ 1
Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
117/11/197111 NOVA FATIMA BRASILEIRA

i.11.9/05:551fi

Crea de Registro
ICREA-PR
Ass. Presidente

Emissão Data de Registro
1118/01/2512 0 31/08 /1998

Registro no Crea
1 1 P0-31865/D  1

Titulo Profissional
Engenheiro civil

Ass. do Profissional

1 

Vale ow Document de IdeeIdale elm Fe Neal (2? do ert.56 de Lei ;? 5104 de 2412'66 e Lei re ins de 67/65/15)
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DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: n° 07.148.290/0001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 1 de 7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) NIVALDO SALVATICO JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, natural de Nova Fatima-PR, engenheiro
civil, inscrito no CPF/MF sob n°. 801.617.239-34, portador da carteira de
identidade RG n°. 5,148.660-9/S.S.P.-PR, expedida em 03/11/1987,
residente e domiciliado na Rua Luiz Lerco, 1.215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610.

2) CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, brasileira, maior,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Cornell°
Procopio-PR, Empresária, inscrita no CPF/MF sob n°. 026.845.999-12,
portadora da carteira de identidade RG n°. 5.907.377-0/S.S.P.-PR,
expedida em 03/09/2002, residente e domiciliada na Rua Luiz Lerco, 1215,
Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR, CEP: 86047-610.

Onicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praga sob o nome de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA,
com sede na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro,
Londrina-PR, CEP 86020-111, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
07.148.290/0001-64, registrada na Junta Comercial do Parana sob n°
412.0537665-1 em 20/12/2004 e última alteração contratual registrada sob
n°. 20125680457 em 15/08/2012; resolvem alterar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade ISABELA
MEDEIROS SALVATICO, brasileira, natural de Londrina-PR, solteira, nascida em
07/05/2007, estudante, inscrita no CPF/MF sob n°. 128.401.189-55, portadora da carteira
de identidade civil n°. 13.721.957-3/S.S.P-PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Lerco,
1215 , Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR, CEP; 86047-610, representada por seu pai
Nivaldo Salvatico Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 801.617.239-34, portador da Carteira de
identidade Civil RG n°. 5.148.660-9/S.S.P-PR, residente e domiciliado na Rua Luiz Lerco,
1215 ,Terra Bonita, Londrina-PR, CEP: 86047-610.

CLAUSULA SEGUNDA - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e
financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da
sociedade a sócia CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, acima qualificada,
transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 16.00
(dezesseis mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 16.000,0
(dezesseis mil reais) a sócia ingressante ISABELA MEDEIROS SALVATICO, acima

1111.1174111=
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

A validade deste documento,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB N° 2016655737.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. HIRE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

se impresso, fica sujeito à comprovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LIDA

CNPJ/MF: n° 07.148.290/0001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 2 de 7
qualificada, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLAUSULA QUARTA - DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituída do
cargo de administradora da sociedade a sócia Claudia Carvalho Medeiros Salvatico,
acima qualificada, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era
administrada por NIVALDO SALVATICO JUNIOR e CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS
SALVATICO passa a ser administrada por NIVALDO SALVATICO JUNIOR, a quem
compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e
atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo
obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir
pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
isoladamente, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem
como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios.

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para period() determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA SEXTA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: Retira-se da
sociedade a sócia CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, acima qualificada,
transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 464.000
(quatrocentas e sessenta e quatro mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal
de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais) ao sócio NIVALDO
SALVATICO JUNIOR, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações
havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido
entre os sócios :
Nome (/0). Cotas Valor R$
, NIVALDO SALVATICO JUNIOR 99.00 1.584.000 1584.000,00
ISABELA MEDEIROS SALVATICO 1.00 16.000 16.000,00
TOTAL 100.00 1.600.000 1.600.000,00

CLÁUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a NIVALDO SALVATICO JUNIOR,

--4j!

ONIMMAINNIMM
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

A validade deste documento, se

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB N° 20166557307.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. MIRE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: n° 07.148.290/0001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 3 de 7
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos
os demais atos necessários á consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador declara,
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCiCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sôcios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital
que possuem na sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte
redação.

Os abaixo identificados e qualificados:

0111111a111111
JUNTA COMERCIAL
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1) NIVALDO SALVATICO JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, natural de Nova Fatima-PR, engenheiro
civil, inscrito no CPF/MF sob n°. 801.617.239-34, portador da carteira de
identidade RG n°. 5.148.660-9/S.S.P.-PR, expedida em 03/11/1987,
residente e domiciliado na Rua Luiz Lerco, 1.215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610.

2) ISABELA MEDEIROS SALVATICO, brasileira, menor impúbere,
solteira, nascida em 07/05/2007 , natural de Londrina-PR estudante,
inscrita no CPF/MF sob n°. 128.401.189-55, portador da carteira de
identidade RG n°. 13.721.957-3/S.S.P-PR, expedida em 06/12/2012,
residente e domiciliada naRua Luiz Lerco, 1215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610., representada por seu pai Nivaldo
Salvatico Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n°801.617.239-34, portador
da Carteira de identidade Civil RG n°. 5.148.660-9/S.S.P-PR, residente e
domiciliado na Rua Luiz Lerco, 1215 , Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR,
CEP: 86047-610.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA,
com sede na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro,
Londrina-PR, CEP 86020-111, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
07.148.290/0001-64, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n°
412.0537665-1 em 20/12/2004 e última alteração contratual registrada sob
n'. 20125680457 em 15/08/2012; resolvem consolidar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA e tern sede e
domicilio na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro, Londrina-PR, CEP
86020-111.

CLAUSULA SEGUNDA FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pals ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA- INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 20/12/2004 e seu prazo de duração
é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração n
ramo de: CONSTRUTORA, INCORPORADORA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
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CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 1.600.000,00 (um
milhão, seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um milhão, seiscentas mil) quotas de
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizada, em
moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome CX4 Cotas Valor R$
NIVALDO SALVATICO JUNIOR 99.00 1.584.000 1.584.000,00
ISABELA MEDEIROS SALVATICO 1.00 16.000 16.000,00
TOTAL 100.00 1.600.000 1.600.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e prego, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros socios, discriminando a quantidade de quotas postas
a venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao
direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os
sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção
das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a NIVALDO SALVATICO JUNIOR,
corn os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos
os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador declara,

,
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sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sécios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital
que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros,
proporcionalmente ás quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sécios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sécios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Frm
JUNTA COMERCIAL
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina-PR
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Londrina-PR, 24 de outubro de 2016.

NIVALDO ALVATICO J NIOR ISABEL MEDEI-F-20S ALVATICO
repr sentada por Ipeu pai

NIVALQ0 SALVATICO JUNIOR

CLAUDIA CAR 0 EDE1ROS SALVATICO

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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ALNSENGENHARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO DO EDITAL 

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

CNPJ/MF sob o n°. 07.148.290/0001-64, para fins de participação no Pregão Presencial
n° 11/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e

nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial
n°. 11/2019 e seus Anexos.

Lothdrina, 23 de Agosto de 2019.

GIL
ENGE RIA E CONSTR ÇÕES LTDA
' C4J 07.148.290100'1-64

NS ENGENHARIA E CONST uçõEs LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9 / CPF 801.617.239-34
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.3, por:luizfernando  pag. 325 



NSENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o n°
07.148.290/0001-64, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob as penas
da Lei, ser empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

ondrina, 23 de Agosto de 2019.

NS ENGEN R E CONSTR
CNPJ: O .148.290100

NS ENGENHARIA; E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9 / CPF 801.617.239-34
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNI33 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas- NIRE (Sede)
41 2 0537665-1

CNPJ

07.148.290/0001-64

Data de Arquivamento do I Data de Inicio
Ato Constitutivo de Atividade

20/12/2004 20/12/2004

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 1131-SALA 04, CENTRO, LONDRINA, PR, 86.020-111 
Objeto Social
CONSTRUTORA, INCORPORADORA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Capital: R$ 1.600.000,00
(UM MILHAO E SEISCENTOS MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R$ 1.600.000,00
(UM MILHAO E SEISCENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n5 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Termino do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio

NIVALDO SALVATICO JUNIOR 1.584.000,00 SOCIO
801.617.239-34

ISAB ELA MEDEIROS SALVATICO 16.000,00 SOCIO
128.401.189-55

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
801.617.239-34

Último Arquivamento
Data: 17/01/2018 Número: 20180034588

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Evento (s):

19/383703-0

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 193837030 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Prazo de Duração

Indeterminado

Administrador
Administrador

Término do 
Mandato

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

0,00 PAI/REPRESENTAN- Administrador XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 29 de julho de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Certlmpn- noorid.. Certficadora
Cerdtkado pelo Instiruto Nacional recno

Presidência da República

Medida Prows/m-1a N'2250.2,
de 24 de agosto de 2001.

NN)

Documento Assinado Digitalmente 29/07/2019
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

iNSTITOTO GERAL DE PERICIA

AT DO

);e4CTOW -

-

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
.SL09, 4'1

- 
Fun lonirio Responsável

VALIDA  EM TODO 0 TERRITÓRIO NACIONAL 

REGISTRO 3.1B3.169GERAL

NnroF RODRIGO FRIEBEL

FILIAÇÃO RAYMUNDO FRIEBEL

NEUSA FRIEBEL

NATURALOADE

CONCÓRDIA Sc

DATA DE 25/AGO/2016
EXPEDIÇA0

DATA DE NASCIMENTO

25/05/1978

noc CERT . CAS. 1891 LV 8-9 AUX FL 206
CART. CARNELOS — CONCÓRDIA SC

915.045.5_49-49_ PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
PIS/PASEP: 124.39732.25-9 Perito Criminal

CONCÓRDIA — SC Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR 
LEI N. 7.116 DE 29/08183 >
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ttlegra'
Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA - 107.449-4
Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concordia - SC

concordia.eng@concordia.psi.br - (49) 3444-5749

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL 

A empresa CONCORD IA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 13.697.820/0001-26, para fins de participação no
Pregão Presencial n° 11/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara,
sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as disposições do
Edital do Pregão Presencial n°. 11/2019 e seus Anexos.

Londrina, 23 de agosto de 2019.

Sandro taz Cortina
Eng° Eletricista CREA/SC 38.779-7

RG.: 2.474.007 — CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina I Engenheiro Eletricista — CREA/SC 38.779-7-- sandro.cortina@concordia.psi.br —(49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel 1 Engenheiro Mecânico --cREA/SC 72.197-4 — rodrigo.friebel@concordia.psi.br — (49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil — CREA/SC 133.158-0 —tiago.ionas@concordia.psi.br —(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil — CREA/SC 105.610-3 — julio.rech@concordia.psi.br —(49) 9.8818-1999
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE 

A empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa
jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 13.697.820/0001-26, declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser microempresa nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do
art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Londrina, 23 de agosto de 2019.

Sandro Bia s Cortina
Eng° Eletricista CREA/SC 38.779-7

RG.: 2.474.007 — CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina I Engenheiro Eletricista - CREA/SC 38.779-7 - sandro.cortina@concordia.psil6r -(49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel ' Fngenheiro Mecânico -CREA/SC 72.197-4 - rodrigo.friebel@concordia.psi.br -(49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil - CREA/SC 133.158-0 -tiago.jonas@concordia.psi.br -(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil - CREA/SC 105.610-3 - julio.rech@concordia.psi.br -(49) 9.8818-1999
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

422 0468513-8

CNPJ

13.697.820/0001-26

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

25/0512011

Data de Inicio
de Atividade

01/06/2011

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE, 172, CENTRO, CONCÓRDIA, SC, 89.700-130
Objeto Social
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Capital: R$ 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterrninado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Término do

Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital(R$1 Espécie de Sócio Administrador Mandato
SANDRO BIAZUS CORTINA 69.600,00 SOCIO Administrador XXXX)0(X)00(

789.953.109-87
TATIANE MILANI 8.000,00 SOCIO X)00(X)000(X

005.440.329-42
TIAGO JONAS KLEIN 800,00 SOCIO >000000000K

041.325.909-92
RODRIGO FRIEBEL 800,00 SOCIO XXXX)OcXXXX

915.045.549-49
JULIO CESAR RECH 800,00 SOCIO YJOOKX)0(XXX

010.211.229-04

Último Arquivamento
Data: 20/02/2019 Número: 20197121713

Ato: ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Evento(s):
ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação

REGISTRO ATIVO

Status
XXX)000000000(

Florianópolis - SC, terça-feira, 13 de agosto de 2019

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 211147/2019-01 na consulta de processos.

RI Ase.n RORC-IFR RARC.FI I OS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pain Instituto Nacional de Tecnologia de Informfitica

Eu,
Conferi e assino.

I
l Documento e nt o As 

Comercial 
 wed LDnigt

ta 
amtaerrlintea13/08/20 9Presidência da República

Casa Civil 1 GNP.): 83.565.648.0001-32
Medida Provisória No 2.200-2 [, 1 Você deve instalar o certificado da JUCES11 4

' de 24 de agosto de 2001. 1 www,jucesc.sc.gov.brkedificado
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F
"CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME"

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ N° 13.697.820/0001-26 

SANDRO B1AZUS CORTINA, brasileiro, natural de Lages/SC,
casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em
29/01/1974, Engenheiro Eletricista devidamente inscrito no
CREA/SC sob o n° 38.779-7, CPF n° 789.953.109-87, residente e
domiciliado em Concordia, SC., a Rua Deputado Carlos Buchele
n° 172 — Centro, CEP 89700-130, portador da cédula de identida-
de n° 2.474.007, expedida pela SESP/SC.

TAT1ANE MILANI, brasileira, natural de Curitiba/PR, casada sob
o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 18/06/1979,
empresária, CPF n° 005.440.329-42, residente e domiciliada em
Concordia, SC., à Rua Deputado Carlos Buchele n° 172 — Centro,
CEP 89700-130, portadora da cédula de identidade n° 1.829.383,
expedida pela SESP/SC.

TIAGO JONAS KLEIN, brasileiro, natural de Ita/SC, solteiro, mai-
or, nascido em 09/10/1985, Engenheiro Civil devidamente regis-
trado no CREA/SC sob o n° 133158-0, CPF 041.325.909/92, resi-
dente e domiciliado na cidade de Concordia/SC, a Rua Estados
Unidos n° 324 — Bairro das Nações, CEP 89708-258, portador da
cédula de identidade n° 3.743.571-0, expedida pela SESP/SC.

RODRIGO FRIEBEL, brasileiro, natural de Concordia/SC, casado
sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em
25/05/1978, Engenheiro Mecânico devidamente registrado no
CREA/SC sob o n° 072197-4, CPF 915.045.549-49, residente e
domiciliado na cidade de Concordia/SC, a Rua Tupinambas n°
334 — Bairro Itaiba, CEP 89707-097, portador da cédula de identi-
dade n° 14/C 3.183.169, expedida pela SSP/SC.

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada,
que gira sob o nome empresarial de "CONCORDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME", pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 13.697.820/0001-26, es-
tabelecida na cidade de Concórdia, SC., a Rua 29 de Julho n° 141
— Edifício 29 de Julho — Sala 21 — Centro — Concordia/SC, CEP
89700-039, registrada na MM. Junta Comercial do Estado de San-
ta Catarina, sob n°42204685138, por despacho em sessão de 25
de Maio de 2011 e posteriores alterações devidamente registra-
das, resolvem alterar o referido contrato social e posteriores alte-
rações, como a seguir se contrata, de acordo com as seguintes
cláusulas:

ÇO/

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asp
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petty Neto - Secretario-geral:

15/08/2017
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( I ) A sociedade transfere a sua sede social para a Rua Deputado
Carlos Buchele n° 172— Centro — Concórdia/SC, CEP 89700-130.

( II ) È aceito como sócio, neste ato, ficando sub-rogado em todos os
direitos e obrigações pela quota que adquire, o seguinte sócio:

a) JULIO CESAR RECH, brasileiro, natural de Videira/SC, casado
sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 05/12/1988, Engenheiro
Civil devidamente registrado no CREA/SC sob o n° 105610-3, CPF 010.211.229-04,
residente e domiciliado na cidade de Concordia/SC, à Rua Francisco Arthur Tasca
n° 105 —Apto 101 - Bairro Primavera, CEP 89701-233, portador da cédula de identi-
dade n° 4.499.490, expedida pela SESP/SC.

( Ill ) 0 sócio SANDRO BIAZUS CORTINA vende parte de suas quo-
tas, ou seja, 800 (oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, para o sócio JULIO CESAR RECH, pelo prego certo e ajustado de R$ 800,00
(oitocentos reais) dando pelas mesmas plena, geral e completa quitação, nada mais
tendo a reclamar, presente ou futuramente com relação a estas quotas.

( IV ) 0 capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo distribuído en-
tre os sócios da seguinte maneira:

socios N° DE
COTAS

PARTICIPAÇÃO VALOR (R$)

Sandro Biazus Cortina 69.600 87 69.600,00
Tatiane Milani 8.000 10 8.000,00
Tiago Jonas Klein 800 1 800,00
Rodrigo Friebel 800 1 800,00
Julio Cesar Rech 800 1 800,00

TOTAL 80.000 100 80.000,00

( V ) Continuam em pleno vigor as demais clausulas e condições do
contrato social primitivo e posteriores alterações que não tenham sido expressamen-
te alteradas neste instrumento.

( VI ) Em virtude das alterações havidas através deste instrumento, as
clausulas "Segunda e Quarta", do contrato social primitivo e posteriores alterações,
passam a vigorar com a redação contida no CONTRATO CONSOLIDADO e ade-
quado a Lei 10.406/2002, "Novo Código Civil Brasileiro", a seguir:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de "CONCÓRDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME".

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na cidade de Concordia, Estado de
Santa Catarina, a Rua Deputado Carlos Buchele n° 172 — Centro — Concordia/SC,
CEP 89700-130, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do terri-
tório nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

/41

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.as
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

15/08/2017
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Cláusula Terceira: 0 objetivo da sociedade é a exploração do ramo de "Serviços de
Engenharia e Arquitetura conforme artigos 4, 7, 8, 9 e 12 da Resolução n° 218 de
29/06/1973 do CONFEA".

Cláusula Quarta: 0 capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo distribuído en-tre os sócios da seguinte maneira:

sócios N° DE
COTAS

PARTICIPAÇÃO VALOR (R$)

Sandro Biazus Cortina 69.600 87 69.600,00
Tatiane Milani 8.000 10 8.000,00
Tiago Jonas Klein 800 1 800,00
Rodrigo Friebel 800 1 800,00
Julio Cesar Rech 800 1 800,00
TOTAL 80.000 100 80.000,00

Cláusula Quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quo-
tas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta: A administração da sociedade é exercida pelo sócio "SANDRO
BIAZUS CORTINA", que se incumbirá de todas as operações e representará a so-
ciedade ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, representando em quaisquer
repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, em qual-
quer instituição bancária e financeira, em qualquer instância ou tribunal, inclu-
sive na justiça trabalhista e no conselho de contribuintes, constituir procurador "ad
judicia" e "ad negoticia", ceder, embargar declarações de créditos, enfim usar
amplos e ilimitados poderes, estando autorizados ao uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga-
ções seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula Sétima: A responsabilidade técnica da empresa ficará a cargo de profis-
sionais devidamente habilitados e inscritos no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA.

Cláusula Oitava: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, con-
tra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

)414

3

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

15/08/2017
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Cláusula Nona: 0 sócio-administrador e os sócios que trabalharem na sociedade,terão direito a uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", a ser determinada e rea-justada em consenso unanime dos sócios, podendo ser creditada em conta correntepara ser retirada de acordo com as possibilidades financeiras da sociedade.
Parágrafo Onico: O pró-labore sera facultativo para os responsá-veis técnicos da empresa.

Cláusula Décima: A sociedade iniciou suas atividades no dia 01 de Junho de 2011,e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Décima-Primeira: Todo dia 31 de dezembro de cada ano sera procedidoo levantamento do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado eco-nômico, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria.
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços patri-moniais e balanços de resultado econômico, abrangendo períodos inferiores, obser-vando que o lucro apurado, poderá ser distribuído de forma desproporcional a parti-cipação do capital social.
Parágrafo Segundo: A sociedade poderá distribuir, periodica-mente, aos seus sócios, as sobras verificadas, resultantes de lucros de períodos an-teriores ou por conta do resultado do exercício. A critério dos s6cios os lucros pode-rão ficar em reservas na sociedade.
Parágrafo Terceiro: Em caso de prejuízos, serão mantidos emconta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo serãosuportados pelos sócios na proporção da sua participação no capital social.

Cláusula Décima-Segunda: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderãoser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos outros sócios, ca-bendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio quequeira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima-Terceira: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da socie-dade, deverá notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 dias, eseus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na ClausulaDécima-Quarta deste instrumento.

Cláusula Décima-Quarta: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedadenão se dissolverá, devendo esta continuar com os sócios remanescentes, viúva(o) eherdeiros do sócio falecido, os quais nela se farão representar enquanto indiviso oquinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.
Parágrafo Primeiro: Apurados em balanço os haveres do so-cio falecido, serão pagos em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a

primeira, 90 (noventa) dias após apresentada a sociedade autorização judicial quepermita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive o registro do comércio.
Parágrafo Segundo: Fica facultado mediante consenso unâ-

nime entre os quotistas e herdeiros, outras condições de pagamento desde que não
afetem a situação econômica-financeira da sociedade.

Parágrafo Terceiro: Mediante acordo com os sócios remanes-
centes, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimentolegal quanto a sua capacidade jurídica.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticaca
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

15/08/2017
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Clausula Décima-Quinta: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião,
conforme estabelecido no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002. As decisões ou resolu-
ções serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação valida sera
observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguintes da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único: Quando os sócios deliberarem em unanimi-
dade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião,
conforme previsto no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima-Sexta: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima-Sétima: Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação
fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que se-
ja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assi-
nando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual te-
ar, com uma via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Tiago on- s Klei

Julio Cesar Rech

Concórdia SC, 01 de Agosto de 2017.

TESTEMUNHAS: 

Cenit• • C ossi
CF 14 ;'-15
RG 384.160 SESPDC/SC

5

I 
Tatiane Milani

Rodrigo Friebel

Ca la Zotti Sontag
CPF 005012019-04
RG 3.815.927 SESP/SC

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/08/2017
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosJautenticacao.aspx
Chancela 207769306989303
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;
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JUCESC
Junta Comerciai do Estado de
SANTA CATARINA 177465344

II Ill
NOME DA EMPRESA CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
PROTOCOLO 177465344 - 14/08/2017

MATRIZ

NIRE 42204685138
CNPJ 13.697.820/0001-26
ICERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/08/2017
1SOB N: 20177465344

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/08/2017
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;
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ANEXO III 
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Através da presente, autorizo o Sr. Moacyr Corsi Junior, portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) 32.436.333-3/SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°276.669.718-77 a participar do procedimento licitatório
acima referido, na qualidade de representante de CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
— EPP , pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47. Para tanto, outorgo pessoa física supramencionadas
amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° 11/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que
venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Londrina, 23 de agosto de 2019

CO • SI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. — EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

I CI 15113ELIt2AUMAIIJúIi 

RACICABA

César Bezerre Rizzi

RUA sAo
CEP 13400-

TELEF

-.
• Reconheço por semelhança SEN valor,ais) firma(s)

JUNIORf 927:401. Dou'it. El 0:AA, 3407N

' ▪ - RIPACICABA - SF. 22 de agosto de 2019 11:51:36
iest9 na verdade.

rARIA APARECIDA CORREIA DE SOUZA R$ 6,1

Nip Sequrança: 
5)5048565048A9574949534951

-.. Valido somente com o selo de autenticidade.
-----
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.0 DE tiartks

Fit) 266 35210001-4-71

CORSI ARQUITETURA E CONK RUC»

R ALFERES JOSE CAETANO, 1617 - SALA 01

CENTRO - CEP 13400426
PTRACICP.BA - SP

t=e

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www. corsiarquitetura.com .br I E-mail: com erci al @corsi arquitetura. com.br

Fone: 19 3302.9678
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I"2019
de Souza

PaRPette
Rozzo

Ida A
ceçAce R 3 58, 514 - Centro F. 25i2-710f1

JUCESP PROTOCOLO
0.967.611117-9

30 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DE:

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCÕES LTDA — EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47

NIRE: 3522223572-1
Os signatários'

MOACYR CORSI JUNIOR, brasileiro, solteiro maior capaz, arquiteto,natural de São Paulo. SR, nascido ern 18/05/1978. C.I./R.G. n° 32.436.333-3/SSP-SP,expedida em 21/12/2005, CPF/MF n° 276.669.718-77, CREA/SP n° 5061576576, residentee domiciliado na Rua Riachuelo n° 635 — Apto 61, Bairro Centro, nesta cidade de Piracicaba,SP, CEP 13,400-510.

MARISA BENEDUZZI CORSI, brasileira, casada, empresária, naturalde Socorro. SR. nascida em 03/05/1946, C.I./R.G, n° 3.623.832/SSP-SP, expedida em07/02/1975, CPF/MF n° 504.503,878-87, residente e domiciliada na Rua Riachueio n° 635 —Apto 61, Bairro Centro, nesta cidade de Piracicaba, SP., CEP 13.400-510,
Únicos sócios cotistas da sociedade empresaria que gira sobdenominação de "CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA — EPP", inscrita noCNPJ/MF sob n° 10.266.352/0001-.47, com Contrato Social constitutivo registrado sob NIREn° 3522223572-1 em 01/08/2008 e alterado sob registro n° 72.473/12-5 em 27/02/2012 naJunta Comercial do Estado de São Paulo, resolvem alterar o Contrato Social vigente daempresa, conforme segue:

Altera-se o objeto social da empresa para: 0 objeto da sociedade éserviços de arquitetura, consultoria, assessoria, gerenciamento, desenvolvimento esupervisão de execução de projetos de arquitetura, paisagismo e urbanismo, serviços dedesenho técnicos de arquitetura, restauração e conservação de prédios e patrimônioshistóricos, design de interiores, administração e construção de edificios residenciais ecomerciais por conta própria e de terceiros_

Os sócios resolvem aumentar o capital social totalmente subscrito eintegralizado no valor de R$ 65,000.00 (sessenta e cinco mil reais), para R$ 95.000,00(noventa e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) integralizados emmoeda corrente nacional, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

socios
Moacyr Corsi Junior

COTAS
-4-

94,050

R$ YO

°,/0i R$ 94.050,00 , 99
Marisa Beneduzzi Corsi 950 R$ 950,00

I

1

100

4

%

%TOTAL 95.000 R$ 95.000,00
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Em decorrência das alterações acima, resolvem os sócios
CONSOLIDAR o Contrato Social num so instrumento, conforme segue

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA - EPP

I - Denominação - Sede Social — Objeto

Cláusula 1a.. A sociedade empresaria limitada girará sob a
denominação social de CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede
social e foro na Rua Alferes Jose Caetano n° 1.617 — Sala 01, bairro Centro, nesta cidade de
Piracicaba, SP., CEP: 13400-126.

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicavel, a
sociedade poderá participar como acionista ou cotista de outras empresas, permitindo a
abertura de filiais. sucursais. agência e escritórios em qualquer parte do território nacional.
mediante simples manifestação dos soc os-administradores.

Clausula 2a.: O objeto da sociedade é serviços de arquitetura,
consultoria assessoria. gerenciamento, desenvolvimento e supervisão de execução de
projetos de arquitetura. paisagismo e urbanismo, serviços de desenho técnicos de
arquitetura. restauração e conservação de prédios e patrimônios históricos, design de
interiores, administração e construção de edifícios residenciais e comerciais por conta
própria e de terceiros.

Parágrafo único: Os sócios declaram expressamente exercer
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços, nos termos dos artigos 966 e 982, da Lei 10.406/2002.

• II - Capital Social.
Cláusula 3a.: O capital social é totalmente subscrito e integralizado

pelos socios em moeda corrente nacional, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil
reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) cotas, individuais e indivisíveis, no valor
unitário de R$ 1,00 (um real), assirn distribuido entre os mesmos:._ .1— ísÓcios ' GOTAS I R$ ,1; 

%
 i1  i

1 Moacyr Corsi Junior 94.050 i R$ 94.050.00 99 %

1 Marisa Beneduzzi Corsi 950 R$ 950,00 1 %
4

TOTAL 95.000 R$ 95.000,00 100 Ye

Cláusula 4a: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas cotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,
nos termos do artigo 1.052, da Lei 10.406/2002, sendo que, no caso de extinção da

2
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sociedade, o patrimônio sera dividido ou suportado pelos sócios na proporção do capital
social de cada um.

Parágrafo Primeiro: A cada cota corresponde o direito de urn voto nas
deliberações sociais,

Parágrafo Segundo: Os sócios não respondem subsidiariamente, pelas
obrigações sociais.
Ill — Administração.

Cláusula 5a.: A sociedade se obriga unicamente pela assinatura do
sócio MOACYR CORSI JUNIOR o qual a representara ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, vedada á assinatura de favor ou fora dos obOtivos sociais, ficando desde
já permitida a nomeação de procuradores pelas clausulas ad judicia e ad negocia.

Cláusula 6a.: A sociedade poderá ser admintstrada por pessoa tísica
não sócia, conforme determina o artigo 1.060, da Lei n° 10.406/2002, com aprovação de no
mínimo 2/3 dos titulares do capital social e designado em ato separado,

Parágrafo Único: Os administradores respondem por todos os atos
praticados nos termos dos artigos 1.010 a 1.021, da Lei n° 10,406/2002.

IV - Deliberações Sociais - Duração.

Clausula 7a.: A sociedade é constituída por prazo indeterminado e as
deliberações sociais resultam do voto da maioria do capital social, ficando estabelecido que
a administração e reformavel pela vontade ou com a admissão de novos sócios.

Parágrafo Primeiro: As alterações contratuais que versem sobre
administração, denominação social, sede, objeto, destinação de lucros, aumento de
capital social e admissão de novos sócios, somente poderão ser processadas por
aprovação dos scicios que representem 3/4 do capital social.

Parágrafo Segundo: 0 balanço anual e as prestações de contas
serão aprovados por decisão dos sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo Terceiro: As deliberações de toda e qualquer natureza podem
ser tomadas em reunião, sem a necessidade de convocação de assembléias. Os sócios
serão convocados para as reuniões por carta, corn aviso de recebimento, Dispensam-se as
formalidades de convocação e as reuniões nos casos previstos no artigo 1.072, §§ 2° e 3°
da lei 10.406/2002.

V - Exercido Social e Distribuição de Lucros.

Cláusula 88.: 0 exercício social coincide com o ano civil e após seu
término proceder-se-6 à elaboração do inventario, balanço patrimonial e balanço de
resultado econômico, rateando-se proporcionalmente lucros e prejuizos.

Cláusula 9a,: Os lucros acumulados e do período poderão ser
distribuídos aos sócios cotistas, periodicamente, a titulo de adiantamento de lucros, ou
lucros efetivos, de acordo com a legislação tributária vigente,

Parágrafo Onico: Os eventuais adiantamentos de lucros ou distribuição
de lucros efetuados durante o exercício que excedam a confirmação do lucro apurado no
final do exercício deverão ser devolvidos à sociedade, pelos sócios, conforme determina a
icigisinan dag gorigdarigm limitadag inripxacin an InP indire Gi'Pri de Preços
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VI — Pró-Labore.

,

Clausula 10a.: Os sócios administradores no exercício do gênero farão
jus ao pro-labore mensal, observado o limite permitido pela legislação do Imposto de Renda.
VII - Retirada de Sócios — Falecimento - Exclusdo de Sócio.

Clausula 11a.: As cotas de capital da sociedade não poderão ser
alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem que seja oferecida a preferência, em
igualdade de condições, aos sócios que permaneçam na sociedade, devendo o sócio
retirante oferecer suas cotas a todos os socios, sempre por escrito, já indicando as
condições da alienação, os quais terão o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, também
por escrito, sob pena de declinarem do direito de preferência.

Parágrafo Primeiro: Em principio, é vedado a qualquer dos sócios
adquirir a totalidade das cotes do sócio retirante, devendo a participação deste ser rateada
igualmente entre os sócios que se interessem pela aquisição de sua participação, sendo
certo que, caso um ou mais sócios declinem do direito de preferência, a participação do
sócio retirante sera rateada entre aqueles que se interessem pela aquisição, surgindo assim

possibilidade de um único sócio adquirir a totalidade das cotes do sócio retirante.
Parágrafo Segundo: Se, após se proceder da forma descrita no

parágrafo anterior, restar parte de capital que não tenha sido adquirida por sócios que
permanecem na sociedade, o saldo poderá ser alienado a terceiros.

Cláusula 12a.: Na hipótese de falecimento ou impedimento legal de
algum sócio, cabe aos remanescentes optar entre receber na sociedade ou indenizar os
herdeiros e sucessores do sócio pré-morto. Nesta última hipotese, depois de levantados na
data do óbito os haveres do sócio falecido, serão pagos em ate 12 (doze) prestações
mensais. iguais e sucessivas.

Cláusula 13a,: A maioria representative de mais da metade do capital
social, poderá excluir da sociedade o sócio que colocar em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, o qual receberá seus haveres em
ate 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo Primeiro: A exclusão de que trata esta cláusula sera
determinada em reunião dos socios cotistas convocada para essa finalidade, devendo o
acusado ser notificado por escrito com antecedência minima de 30 (trinta) dies, para que o
mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia,

Parágrafo Segundo: Para fins do disposto neste capitulo, considera-se
efetiva data da saída do sócio: a) Na hipótese de falecimento, o dia do óbito; b) Na hipótese
de exclusão, a data em que tal deliberação foi determinada pelos cotistas; c) Nas demais
hipóteses, a data da sentença judicial proferida em primeira instância, ainda que recorrida.

VIII - Disposições Finais.

Cláusula 14a: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos
com observância aos preceitos contidos no Capitulo IV do Código Civil (Lei no 10.406, de
10/01/2002) que disciplina as sociedades limitadas e, nas omissões deste, pelas normas da

4
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Sociedade Anônima (Lei n° 6.404. de 15/12/1976), supletivamente, conforme faculta o
parágrafo único do art. 1.053 do citado diploma legal.

Clausula 158.: Os sócios declaram que as cotas da sociedade são
revestidas de caráter de impenhorabilidade, conforme disposto na legislação vigente não
podendo desta forma ser penhoradas por terceiros, sob pena de nulidade.
IX - Foro.

Cláusula 168.: Para desate de qualquer litígio oriundo deste contrato,
elegem os socios o foro da comarca de Piracicaba, SP, excluindo qualquer outro por mais
privilegiado que seja
X - Declaração de Desimpedimento.

Clausula 17°: Declaram os sócios neste ato que não estão incursos
em nenhum dos delitos descritos no artigo 1.011, § 10 da Lei 10.406/2002, que os
impeça da participação em atividade associativa empresarial.

E. por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento, na
presença de duas testemunhas a todo o ato presente, em 03 (tees) vias de igual teor, para
que produza seus juridicos e legais efeitos

Piracicaba, 22 de Setembro de 2017.

Moacyr Corsi Junior — Sócio.

• 
* Testemunhas:

3 7 0 l7;

1111

Elaine Inforoto Nozella
C.I./R.G. no 16.666.950-X/SSP-SP
Expedida em 04/09/2014

Gustavo Inforçato Nozella
C.I./R.G. n° 47.067.920-7/SSP-SP
Expedida em 12/03/2012
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27 SET, 2017
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Marisa Beneduzzi Corsi — Sócia.

' Visto do Advogado:

Dr. Sidnei inforcato Junior
OABISP nO 262.757
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SAO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA
NIRE

35222235721
REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO

01/08/2008
tNICIO DAS ATIVIDADES

28/07/2008
PRAZO DE DURAÇÃO

NOME COMERCIAL

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
TIPOJURiDICO

SOCIEDADE LIMITADA
(E.P.P.)

C N.P.J

10.266.352/0001-47
ENDEREÇO

RUA ALFERES JOSE CAETANO
NUMERO

1617
COMPLEMENTO

SALA 01
BAIRRO

CENTRO
MUNICIPIO

PIRACICABA
LIP

SP
CEP

13400-126
MOEDA

R$
VALOR CAPITAL

95.000,00

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

sÓcio
NOME

MARISA BENEDUZZI CORSI
ENDEREÇO

RUA RIACHUELO
NÚMERO

635
COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO
MUNICIPIO

PIRACICABA
UP

SP
CEP

13400-510
CPF

504.503.878-87
CARGO

SÓCIO
QUANTIDADE COTAS

950,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

MOACYR CORSI JUNIOR
ENDEREÇO

RUA RIACHUELO
NÚMERO

635
COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO
MUNICIPIO

PIRACICABA
UP

SP
CEP

13400-510
CPF

276.669.718-77
CARGO

SÓCIO E ADMINISTRADOR
QUANTIDADE COTAS

94.050,00 1

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 1 de 2
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DATA

27/09/2017
NUMERO

370.172/17-6

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MOACYR CORSI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: !VAC) INF., CPF: 276.669.718-
77, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 635, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-510, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E
SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 94.050,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARISA BENEDUZZI CORSI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NA() INF., CPF:
504.503.878-87, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 635, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-510, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO,
COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 950,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA,
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS., DATADA DE: 22/09/2017.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35222235721
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/07/2019

JUCESP -paz documento
assinado

digitalmente

Certidâo Simplificada emitida para LINO NISHIYAMA : 15667322803. Documento certificado por GISELA SIMIEMA
CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de Sào Paulo, garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal vomv.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade
120677272, quinta-feira, 25 de julho de 2019 as 14:0706.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 2 de 2
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL

Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47, para fins de participação no Pregão Presencial n° 11/2019
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as
disposições do Edital do Pregão Presencial n°. 11/2019 e seus Anexos.

Londrina, 23 de agosto de 2019

IJRAECS.. UCOES LTDA. EPP
C 0.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

r10 266 352/0001-el
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA

R. ALFERES JOSÉ CAETANO, 1617 • SALA 01
CENTRO - CEP 13400-126

PIRACICABA - SP _J

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47, declara sob as sanções administrativas previstas e sob as
penas da Lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) nos termos da

• legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §40 do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

•

Londrina, 23 de agosto de 2019

CORS STRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

'10 266 352/0001-4-71
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOH I [D4

R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 - SALA 01
CENTRO • CEP 13400-126

PIRACICABA - SP

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
vv corsi arquitetura.com .br I E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
,o
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
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A.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ \
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2019 J SotuçõEs EM PROJETOS E OBRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)
Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n9 11/2019

ECONOMICA
ENGENHARIA

Através da presente, autorizo o(a) Sr. ROGÉRIO ALVES DE SOUZA, portador(a) da Cédula de Identidade,
Registro Geral (RG) n9 10.052.805-3 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o n° 054.339.659-29 a participar do procedimento licitatório acima referido, na qualidade de
representante da empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 72.544.711/0001-38. Para tanto, outorgo
pessoa física supramencionadas amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n°
11/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser
praticados por nosso Representante Legal.

30 TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA-PR
AV MARECHAL FLORIAN° PEIXOTO. 2276 - BAIRRO REBOUÇAS

CURITIBA- PR. 80230-110. TeIef., (41) 3333-4444

Selo Digital: HjRbn MbUJr . uHJvj JI2TZ ErqQn
Reconheço e dou fé •or SEMELHANÇA as) firma(s)
[ERGzft0)-DIO 6' ANTONIO MARINS CAPRARO J
************* **************************
* ********** ********************
********* *** * ********************

Em st da verdade
Curitiba, 20 de agosto 2019
TI R V TE

o WWI ON 
artin

N.0 
eoom

Curitiba, em 14 de agosto de 2019

F72.544.711/0001-3-0

ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA- ME
Rua Gastâo Poplade n2 269
Parolin - Cep: 80.220-160

Curitiba/PR
Telefone: (41) 3011-3565

dns Capraro Jr./
,5seiro Civil

CR -0944-01 PR

Diogo An
Engenheir

Represe

tIsitio Marins Capraro Jr
Civil - Crea PR 20944/D
ante Técnico e Legal

Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 CNPJ:72.544.711/0001-38
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com

wwvv.economicaengenharia.com.br

404,Q/0

c'ép3'4,
'Iok
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
,ESTADO DO PARANÁ
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

DECLARAÇÃO COM PROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(ANEXO V, SOLICITADO NO ITEM 9.2.2 DO EDITAL)

A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão

Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail,

economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio

Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Parana, sobre o RG 3.673.523-6 PR DECLARA:

1) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno

porte e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n2 123, de 14 de

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 32, e que não se enquadra nas situações

relacionadas no §42 do referido artigo.

Curitiba, em 14 de agosto de 2019

ECONÔMICA
"14 ENGENHARIA

SOLKOES EM PROJETOS E OBRAS

172.544.711/0001-38
ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LIDA- ME

Rua Gastâo Poplade ng 269
Parolin - Cep: 80.220-160

L Curitiba/PR
Telefone: (41) 3011-3565

ntoni, Van Capraro Jr.
Eng:hheiri Civil

CREA PO94 NPR

Diogo onio Marins Capraro Jr
Engenh o Civil - Crea PR 20944/D

Representante Técnico e Legal

Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 CNPJ:72.544.711/0001-38
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com

www.economicaengenharia.conn.br
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.
Nome Empresarial
ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio

Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade

41 2 0295383-5 72.544.711/0001-38 05/08,1993 01/08/1993

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA GASTAO POPLADE, 269, PAROLIN, CURITIBA, PR, 80.220-160

Objeto Social
DESENVOLVIMENTO, ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS DE ENGENHARIA, PROJETOS COMPLEMENTARES

E PROJETOS DE ARQUITETURA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA,

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA, PROJETOS DE EDIFÍCIOS;

PROJETOS DE RODOVIAS E FERROVIAS, PROJETOS DE PONTES RODOVIARIAS E FERROVIARIAS EM CONCRETO

ARMADO E METÁLICAS.

Capital: R$ 300.000,00
(TREZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(TREZENTOS MIL REAIS)

300.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microem presa

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Termino do Mandato
Nome,CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio

DIOGO ANTONIO MARINS CAPRARO JUNIOR 285.000,00 SOCIO

595.489.249-00
DIEGO FELIPE ABRAHAO CAPRARO 15.000,00 SOCIO

059.035.039-00

Último Arquivamento

Data: 22/01/2018 Número: 20177542519

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

19/366752-5

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 193667525 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

CURITIBA - PR. 03 de julho de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prazo de Duração

Indeterminado

Administrador

Administrador

Termino do 
Mandato 

XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

77
Cenisogn Automlade C ertilrcadora Documento Assinado Digitalmente 03/07/2019

Junta Comercial do Parana
Presidência da RepOblica CNPJ:77.968.170/0001-99

(Ma Cool
Medela Provistma N1. 2.200-2, Você deve instalar o certificado da JUCEPAR

de 24 de agosto de 2001 www.juntacomercial.pr. gov.bricertificado
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441SIMPLES
Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 09/05/2019

ID Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 72.544.711/0001-38
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

ID Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Il Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

ID Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

ID Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

ID Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21), atraves do CNPJ da empresa (72.544.711/0001-38)
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

ECONÔMICA
ENGENHARIA
SOLUÇÕES EM PROJETOS E OBRAS

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão

Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail,

economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio

Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, DECLARA, para fins de

não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o

Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição

para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente

inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar

n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de

quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente
situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.
32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitara, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às
penalidades previstas na legislação criminal e tributária-, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Curitiba, em 14 de agosto de 2019

1'32.544.711/0001-38
ECONÔMICA ENGENi ARIA E OBRAS LIDA- ME

Rua Gastao Poplade n° 269
Parolin - Cep: 80.220-160

Curitiba/PR
Telefone: (41) 3011-3565

61.1 cp„1/406ns Capra Jr.
Enge CMI

244-D PR

Diogo Antônl Marins Capraro Jr
Engenheiro Ci - Crea PR 20944/D

Representante Técnico e Legal

Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 CNPJ:72.544.711/0001-38
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.corn

www.economicaengenharia.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
. ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA

CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

(ANEXO VI, SOLICITADO NO ITEM 4 DO EDITAL)
A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão

Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail,

economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio

Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Parana, sobre o RG 3.673.523-6 PR, DECLARA, sob as penas da

Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram

suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviço de elaboração de

projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara

Municipal de Londrina.

Curitiba, em 14 de agosto de 2019

Dicgo Antonio Ma praro Jr.
EngeiNi

CREA209 P/ PR

ECONÔMICA
ENGENHARIA
SOLUÇÕES EM PROIETOS E OBRAS

1772.544.711/0001-3b

ECONÔMICA ENGEN; ;ARIA E OBRAS LIDA- ME

Rua Gastão Poplade n° 269
Parolin - Cep: 80.220-160

Curitiba/PR
Telefone: (41) 3011-3565

Diogo An io Marins Capraro Jr
Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D

Representante Técnico e Legal

Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 CNPJ:72.544.711/0001-38
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com

www.economicaengenharia.conn.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
. ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL

(ANEXO IV, SOLICITADO NO ITEM 9.1.2 DO EDITAL)
A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão

Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail,

economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio

Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, para fins de participação

no Pregão Presencial n° 011/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, DECLARA, sob as penas da

Lei e nos termos do art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n° 011/2019 e seus Anexos.

Curitiba, em 14 de agosto de 2019

(.7 ECONÔMICA
ENGENHARIA
SOLUÇÕES EM PROPETOS E OBRAS

2.544. 711/0001-38 1
:r.ONOMICA ENGENi ;ARIA E OBRAS LIDA- ME

Rua Gastão Poplade n° 269
Parolin - Cep: 80.220-160

Curitiba/PR
Telefone: (41) 3011-3565

Diogo Akónio Marins Capraro Jr
Engenheilo Civil - Crea PR 20944/D

Representante Técnico e Legal

Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 CNPJ:72.544.711/0001-38
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com

www.economicaengenharia.com.br
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ARQUITETURA

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA
O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47, declara sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos
pela Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto

dimensionamento da proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos
(arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de
Londrina.

Londrina, 23 de agosto de 2019

SI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

Flo 266 352/0001-47I
C0fral ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA
R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617- SALA 01

CENTRO - CEP 13400-126
PIRACICABA.

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 —Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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ANEXO II 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Objeto: Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)
para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua
Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a
reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e
adequação da guarita existente.

DADOS DA PROPONENTE

Razão Social:
CNPJ:
Pessoa para contrato:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Corsi Arquitetura e Construções Ltda. — EPP
10.266.352/0001-47 Inscrição Estadual: 535.446.515.110
Moacyr Corsi Junior
Rua Alferes José Caetano n. 1617
comercial@corsiarquitetura.com.br
19 3302.9678

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação
do edifício da Camara Municipal de Londrina

ITEM Descrição Qtde Valor Unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e
levantamento arquitetônico da edificação existente 1 R$ 57.429,44

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 11.485,89

3

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de
reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (inclusos
fundações)

1 R$ 22.971,78

4
Projeto de instalações hidros sanitárias e de prevenção contra incêndios
completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de
reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 15.314,52

5
Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso
telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 15.314,52

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 15.314,52

Valor total da Proposta R$ 137.830,66

0 valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 137.830,
(Cento e trinta e sete mil e oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/
w-w-w.corsiarquitetura.com.br I E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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O prazo para a execução do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a partir
do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

0 prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias

No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos, seguros,
taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

O pagamento do objeto deste contrato sera feito à empresa contratada em até 15 (quinze)
dias ateis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

Dados Bancários:
Corsi Arquitetura e Construções Ltda —E PP
CNN: 10.266.352/0001-47

Nome do Banco: BRADESCO
Agência: 2209-8

Londrina, 23 de agosto de 2019

N° do Banco: 237
C/C: 030570-7

CORS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com . br I E-mail; comerci al @, corsi arqui tetura. com .br

Fone: 19 3302.9678
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

ENVELOPE N° 01 PROPOSTA DE PREV

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA/

CNPJ N° 02.340.036/0001-40

Calter do Brasil Engen,Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.8, por:luizfernando  pag. 362 



• miter
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

PREGAO PRESENCIAL N°. 11/2019 

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224
CNPJ: 02.340.036/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@catterdobrasil.com.br; marianaQcalterdobrasil.com.br
ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

Comissão de Licitação

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta comercial para o fornecimento dos
seguintes projetos:

1. Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e
Levantamento arquitetônico da edificação existente;

2. Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
3. Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso
fundações);

4. Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção contra incêndios completo
— incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de Aguas
pluviais;

5. Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso
telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio), CFTV e sonorização;

6. Projeto de instalações de ar condicionado completo.

LÍ
_r do ras Ems- aria tea
CNN: 02,3 ,036/0001-40

Etig° OW Eva dro Medeiros Braz
CREA 09625t-5 ResoonSivd TérnicolSõriQ Administrador

,/-€447CALTER DO BRASIL ENGENHARIA
Neuda da Costa Medeiro

Arquiteta e Urbanista
CAU N° 144044-6

Rua Patricio de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasit.com.br
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Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e

adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina
ITEM DESCRIÇÃO QUANTI. VALOR

UNITÁRIOI Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e  detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente
1 R$ 31.584,17

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 15.300,77

3
Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de
reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente,
estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas  complementares, etc. (incluso fundações)

1
R$ 31.584,17

4
Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios
completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de  reaproveitamento de águas pluviais 1

R$ 15.300,77

5
Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo —
incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena,  alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização

1
R$ 15.300,77

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 31.584,17

Valor total da proposta R$ 140.654,82

O total da proposta de preços é R$ 140.654,82 (cento e quarenta mil com seiscentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

A proposta implica:

• Conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
• Validade de 90 (noventa) dias da proposta;
• Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame,

nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
• Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato

Administrativo (Anexo VIII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa
em assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após
regularmente convocada.

ter do Br0 sir Engenharia Ltda
CNN: 0 .340.036/0001-40

Eng° Civil vandro Medeiros Braz
CREA 096258-5 Responsável Técnico/Sócio Administrador

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

CALT DO BRASIL ENGENHARIA
Neuda da Costa Medetro

Arquiteta e Urbanista
CAU N° 144044-6

\\
Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasit.com.br
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ANEXO VI

Pregão Presencial n°. 11/2019

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA/EPP, pessoa jurídica dedireito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda CNPJ n° 02.340.036/0001-40, declara, sob as penasda Lei, que os elementos fornecidos peta Câmara Municipal de Londrina, noedital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento daproposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos
(arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício daCâmara Municipal de Londrina.

Florianópolis, 19 de agosto de 20

NOME: Evandro Medeiros Braz

RG: 7076440329/RS

CPF: 677.025.030-68

to 4i
do Bra II ngenharia Ltda

CNN: 02.340.036/0001-40
Eng° Civil Evandro Medeiros Braz

CREA 096258-5 Responsável Técnico/Sócio Administrador

CA L,1' DO B EN 'E HA
/Eng. Evandro ,edeiros Braz

Responsávél Técnico
CRIA N° 06258-5

Rua Patricio Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasit.com.br
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, -1 Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

PROPOSTA DE PREÇO 

Sandro Biazus Cortina Engenheiro Eletricista — CREA/SC 38.779-7 — sandro.cortina@c dia.psi.br —(49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel Engenheiro Mecânico —CREA/SC 72.197-4-- rodrigo.friebel@concordia.psi.br —(49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil — CREA/SC 133.158-0 tiago.jonas@concordia.psi.br —(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil —CREA/SC 105.610-3 — julio.rech@concordia.psi.br —(49) 9.8818-1999
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC
concord ia.eng@concord ia.psi.br — (49) 3444-5749

Razão Social da Proponente: CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 13.697.820/0001-26
Endereço: Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia, SC
Nome do Representante Legal: SANDRO BIAZUS CORTINA

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para a Prestação de serviço de Elaboração de

projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua

Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com Area existente

aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e Area a ampliar máxima de 250,00 m2
para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita
existente, em conformidade com o estabelecido no Edital, Pregão Presencial n°
11/2019 e seu Termo de Referência, acatando todas as estipulações consignadas
no edital.

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma
e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina

reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina
Item Descrição Qtde. Valor Unitário

1
Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e
detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação
existente

1 R$ 63.157,60

Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 12.631,52

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e
projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na
edificação existente, estrutura metálica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc. (inclusas fundações

1 R$ 53.683,96

Projeto de instalações hidros sanitárias e de prevenção contra
incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e
sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 37.894,56

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado,
SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e
sonorização

1 R$ 37.894,56

Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 15.789,40

VALOR TOTAL R$ 221.051,60

Sandro Biazus Cortina :.andro.cortina @con  d • si.br ) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel I Engenheiro Mecânico- CREA/SC 72.197-4-- rodrigo.friebel@concor. ia.psi.br -(49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein Engenheiro Civil - CREA/SC 133.158-0 - tiago.jonas@concordia.psi.br -(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech Engenheiro Civil -CREA/SC 105.610-3-- julio.rech@concordia.psi.br - (49) 9.8818-1999
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concordia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

1. 0 VALOR GLOBAL para execução dos serviços acima citado é de 131

221.051,60 (Duzentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

2. Declaramos que conhecemos e aceitamos todos os termos do Edital;

3. Validade da Proposta é de 90 (sessenta) dias.

4. Prazo de entrega dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,

contados a partir do recebimento da nota de empenho.

5. Submetemo-nos ao regime de penalidades estabelecido na minuta do

Contrato Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a

referente ã recusa em assinar o instrumento contratual no prazo de 7

(sete) dias Citeis após regularmente convocada.

6. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de

necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra,

deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento

da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.

Londrina, 23 de agosto de 2019.

Sandro.Biazús ortina
Eng° EletricisiORE C 38.779-7

RG.: 2.474.007—C- . 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina Engenheiro Eletricista — CREA/SC 38.779-7 — sandro.cortina@concordia.psi.br — (494'.9994-89
Rodrigo Friebel -ngenheiro Mecânico — CREA/SC 72.197-4 — rodrigo.friebel@concordia.psi.br —(49) 9.8813-52

Tiago Jonas Klein Engenheiro Civil — CREA/SC 133.158-0-- tiago.jonas@concordia.psi.br —(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech Engenheiro Civil —CREA/SC 105.610-3 — julio.recht@concordia.psi.br — (49) 9.8818-1999
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OVIAM
Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

CNN: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4
Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concordia — SC

concord ia .eng@concord ia .psi.br — (49) 3444-5749

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS
PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica

de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 13.697.820/0001-26, declara, sob as penas da Lei,

que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus
anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a
prestação de serviço de elaboração de projeto completos (arquitetônico e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de
Londrina.

Londrina, 23 de agosto de 2019.

Sandro Biazu Cortina
Eng° Eletricista CREA/SC 38.779-7

RG.: 2.474.007 — CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina :etri( — CF -)C 38.779-7 — sandro.cortina@concordia.psi.br (49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel Igenbeir o Mecânico— CREA/SC 72.197-4 — rodrigo.friebel@concordia.psi.br — (49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil — CREA/SC 133.158-0 —tiago.jonas@concordia.psi.br —(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil — CREA/SC 105.610-3 — julio.rech@concordia.psi.br —(49) 9.8818-1999
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NSENGENHARIA

EDITAL DE PREGÃO PRESÊNCIAL N° 11/2019

PROPOSTA DE PREÇO

LICITANTE: NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 07.148.290/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO SALVATICO JUNIOR

CPF: 801.617.239-34

•••

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
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.1„ NS ENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

ANEXO VI — DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS 
APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA 

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

CNPJ/MF sob o n°. 07.148.290/0001-64, declara, sob as penas da Lei, que os elementos

fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram

suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviço de

elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e

adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Londrina, 23 de Agosto de 2019

NS E EN R1A E C -ZLIÇÕES LTDA
: 07.148.260/0 01-64

NS ENGENHA IA E CON TRUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9/ CPF 801.617.239-34
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenhana@nseng.com.br
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AIL NS ENGEN,
ANEXO II— PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

(Conforme indicado no item 2 do Termo de Referência)

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Londrina (CLCML).

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)
para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Item Descrição Qtde Valor unitário

1 Projeto uso Arquitetônico completo e aprovado — incluso
layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico

 da edificação existente
1 R$ 57.628,42

2 Projeto de sinalização e comunicação visual
completo 1 R$ 6.159,45

3

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação
estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas

 complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 31.398,92

4
Projeto de instalações hidrossanitárias e de
prevenção contra incêndios completo — incluso GLP
(se necessário), drenagem e sistema de

 reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 39.373,51

5

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa
tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e

 incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 75.181,27

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo 1 R$ 38.421,41

Valor total da proposta: R$ 248.162,98
<

Observação: A planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da
proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital), acompanha a proposta assinada pelo proponente, conforme item 18.1 do Edital.
A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP com sede na cidade de
Londrina/PR, à Rua Prefeito Hugo Cabral n° 1.131 - Sala 04, CEP 86020 111 e FONE (43)
3344-4099, com CNPJ/MF 07.148.290/0001-64, propõe à CLCML a execução do obj
da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais •N
Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

it

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNN 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia@nseng.com.br
Página 1 de 2
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AIL NSENGENHARIA
1. 0 preço proposto é de R$ 279.368,42 (Duzentos e Setenta e Nove Mil,
Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

2. 0 pagamento de cada medição será efetuado em até 15 (quinze) dias
contados do recebimento definitivo dos serviços, conforme previsto neste edital.

3. 0 prazo para executar os serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

5. Forma de garantia contratual: Seguro-garantia.

Caso nossa proposta seja vencedora, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de
representante legal, o Sr. NIVALDO SALVATICO JUNIOR portador do C.P.F
801.617.239-34 e Engenheiro Civil CREA-PR 31.865/D.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

NS ENGENHARIA E ONSTRUÇÕES LTDA - EPP
NIVALDO SALVÁTICO.JUNIOR
REPRESENTANTE LEAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 5.148.660-9 / CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNN 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia@nseng.com.br
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arquiteturae
planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro

Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, através de seu representante legal

vem apresentar a sua proposta de prego:

Lote único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde Valor Unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado - incluso layout e
detalhamento e levantamento arquitetônico da edificação existente 1 R$ 130.815,00

2 Projeto de Sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 17.442,00

3
Projeto Estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto
de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação
existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 12.500,00

4
Projeto de Instalações hidrossanitarias e de prevenção contra
incêndios completo - incluso GLP (se necessário), drenagem e
sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 34.884,00

5
projeto de Instalações elétricas em alta e baixa tensão completo -
incluso telefonia, logica, cabeamento estruturado, SPDA, antena,
alarmes (segurança e incêndio) CFTV e sonorização

1 R$ 49.419,00

6 Projeto de Instalações de ar condicionado completo 1 R$ 34.884,00

Valor Total da Proposta: R$ 279.944,00

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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a) Pela Presente submetemos à apreciação de V. S.a a nossa proposta para elaboração,
sob demanda, de ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO
E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, objeto do Edital do Pregão Presencial N°. 11/
2019, pelo valor global de R$ 279.944,00 (duzentos e setenta e nove mil novecentos
e quarenta e quatro reais), conforme planilha orçamentária anexa.
b) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data de aberta da licitação.
d) Informamos que estão inclusos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação
do objeto.
c) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições
estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Representante Legal:

Responsável Técnico pelo Orçamento:

06.164.906/0001-2V
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

LTDA.- EPP
Rua Milton Gavetti, 369

Jardim Universitário
CEP 86.050-720 - LONDRINA - P_Rj

ereira Marchesi
28.848.606-7/SP

275.752.598-05
ócio-Administrador

Responsável Técnico
rquitetura e Planejamento LTDA

carlos@meparquitetura.arq.br

Carlos uar. eira Marchesi
Ar. uitet. - U A32642-9

R 2 8..06-7/SP
C • 5.7 .598-05
R .onseve Técnico

MEP Arqui tura e Planejamento LTDA
carl • me•ar•uitetura.ar br 4

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro

Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, vem apresentar a Planilha

Orçamentaria:

Lote único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para
reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde Valor Unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado - incluso layout e
detalhamento e levantamento arquitetônico da edificação existente 1 R$ 130.815,00

2 Projeto de Sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 17.442,00

3

Projeto Estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto
de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação
existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 12.500 00,

4
Projeto de Instalações hidrossanitarias e de prevenção contra
incêndios completo - incluso GLP (se necessário), drenagem e
sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 34.884,00

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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projeto de Instalações elétricas em alta e baixa tensão completo -
5 incluso telefonia, logica, cabeamento estruturado, SPDA, antena,

alarmes (segurança e incêndio) CFTV e sonorização
1 R$ 49.419,00

6 Projeto de Instalações de ar condicionado completo 1 R$ 34.884,00

Valor Total da Proposta: R$ 279.944,00

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Representante Legal:

ardo Pereira Marchesi
264 -9-RG 28.848.606-7/SP
CPF 275.752.598-05
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

EP Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosmeparquitetura.arq.br

Responsável Técnico pelo Orçamento:

06.164.9061000i-ill
MEP PRQUITETURAE PUNEJAMENTO

LTDA.- EPP
Rua Milton Gavetti, 369

Jardim Universitiu-io

C 22 86.050420 - LOND'RINA - PLO

Carlos o Pereira Marchesi
Ar. - CAU A32642-9

8.848.606-7/SP
275.752.598-05

sponsavel Técnico
MEP rqitetura e Planejamento LTDA

me ar uitetura.ar br

2 ,2

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

• DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML
PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

•

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

juridica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, DECLARA sob as

penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no

edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta

para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e

complementares) para a reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de

Londrina, que a demonstração abaixo corresponde a real situação da proponente.

Esse indice foi obtido no balanço do último exercício social.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Pereira Marc hesi
9-R 28.848.606-7/SP

F 275. 52.598-05
Sócio-Ad inistrador
Responsável Técnico

P Arquitetura e Planejamento LTDA
carlos@meparquitetura.arq.br

7-2
'06:164.9061000 2.?,
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MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

ENVELOPE N°02 

DOCUMENTAÇÃO

Proponente: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCÕES LTDA - EPP
Rua Alferes José Gaetano n. 1617 — Sala 01
CEP: 13.400-126 - Piracicaba/SP — Telefone: (19) 3302-9678
CNPJ: 10.266.352/0001-47
E-mail: comercialgcorsiarquitetura.com.br

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 382 



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

ENVELOPE N°02 

DOCUMENTAÇÃO 

Proponente: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCÕES LIDA - EPP
Rua Alferes José Gaetano n. 1617 — Sala 01
CEP: 13.400-126 - Piracicaba/SP — Telefone: (19) 3302-9678
CNPJ: 10.266.352/0001-47
E-mail: comercialcorsiamuitetura.com .br
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S

Habilitação Fiscal

• CERTIDÃO SIMPLICADO JUCESP
• CNPJ
• CADESP — Cadastro Estadual
• 01C — Cadastro Municipal
• Certidão Fazenda Federal
• Certidão Fazenda Estadual
• Certidão Estadual Procuradoria
• Certidão Municipal
• Certidão FGTS
• Certidão Trabalhista - CNDT

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 384 



13/08/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

--f- •-• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
..--CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
10.266.352/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/2008

NOME EMPRESARIAL
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA).*...** PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRICÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
74.10-2-02 - Design de interiores

CONGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALFERES JOSE CAETANO

NUMERO
1617

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
13.400-126

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PIRACICABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
moacorsi@uol.com.br

TELEFONE
(19) 3422-4056

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
ir...

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018.

IDEmitido no dia 13/08/2019 às 15:23:18 (data e hora de Brasilia).

https //www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnpreva_Comprovante.asp

Página: 1/1

1/1
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dv"
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

2/1
JUCESP

Junta Cor at do
Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE VVVVW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA
SIRE

35222235721
REGISTRO DATA DA CONSTITUICAO

01/08/2008
IMO() OAS ATIVIDADES

28/07/2008
PRAZO DE DURAÇÃO

E COMERCIAL

RSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
TIPO JURÍDICO

SOCIEDADE LIMITADA
(E.P.P.)

C NP J

10.266.352/0001-47
ENDEREÇO

RUA ALFERES JOSE CAETANO
NÚMERO

1617
COMPLEMENTO

SALA 01
BAIRRO

CENTRO
MUNICÍPIO

PIRACICABA
UF

SP
CEP

13400-126
MOEDA

R$
VALOR CAPITAL

95.000,00

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO

E

RISA BENEDUZZI CORSI
ENDEREÇO

RUA RIACHUELO
NÚMERO

635
COMPLEMENTO

BARRO

CENTRO
MUNICIPIO

PIRACICABA
UF

SP
CEP

13400-510
CPF

504.503.878-87
CARGO

SÓCIO
QUANTIDADE COTAS

950,00

SOCK) E ADMINISTRADOR
NOME

MOACYR CORSI JUNIOR
ENDEREÇO

RUA RIACHUELO
NUMERO

635
COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO
MUNICÍPIO

PIRACICABA
OF

SP
CEP

13400-510
1

CPF

276,669.718-77
CARGO

SÓCIO E ADMINISTRADOR
QUANTIDADE COTAS

94.050,00 ---

OLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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DATA

27/09/2017
NUMERO

370.172/17-6

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 95 000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MOACYR CORSI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 276,669.718-
77, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 635, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-510, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E
SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 94.050,00.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARISA BENEDUZZI CORSI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:
504.503.878-87, RESIDENTE À RUA RIACHUELO, 635, CENTRO, PIRACICABA - SP, CEP 13400-510, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO,
COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 950,00.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE
EDIFECIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA,
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS., DATADA DE: 22/09/2017.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35222235721
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/07/2019

JUCESP AO 
GOVERNO DO EST/WO documento

assinado
digrtalmente

Certidão Simplificada emitida para LINO NISHIYAMA : 15667322803. Documento certificado por GISELA SIMIEMA
CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade
120677272, quinta-feira, 25 de julho de 2019 as 14:07:06.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 2 de 2
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Consulta Completa - Impressão Página 1 de 2

Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp
Cons:Ass Atos de Oficio Configur as:=:o

14,rotiottd

XE: 535.446.515.110

GNP): 10.266.352/0001-47

Nome Empi modal: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Voltar

IsençOes Energia Procuraçaes Eletrônicos Encerramento

Situaçáo: Ativo

Data da Inscriçio no Estado: 15/08/2008

Regime Estadual: SN

Regime REB: SN

Empresa - Geral

Nome Ernpresarial: COPS! ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Natureza Juridical Sociedade Empresário Limitada

Data inicio da Atividade: 15/08/2008

CNPJ da Neil.: 10.266.352/0001-47

Porte: Empresa de Pequeno Porte

Capital Social: R$ 95.000,00

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Regime Especial de IE Única: Não

Data inicio do regime: 01/01/2018

Regime Especial de IE Náo
(Mica por Municipio:

Participantes —I
CPP/CNP3 Nome Qualiflcasio Participaçie no Cap. Social Data de Entrada

504.503.878-82 MARISA 8ENEDUZ21 CORA! SObo 100% 01/08/2008

Endereço do Participant.

Complemento: APT 61

Bairro: CENTRO

UP: SP

---1
iLogradouro: RUA RIACHUELO

N.: 635

CEP: 13.400-510

Município: PIRACICABA

Cantata do Participante

Telefone: (19)3302-9678

a-mall:

Finn

,

276.669.718-77 MOACYR COPS! JUNIOR SOoto-Administrador 99,00 % 01/08/2008

Enderaço do Participants
'Logrodoure: RUA RIACHUELO

N°: 635

CEP: 13.400-510

Municfpio: PIRACICABA

Complemento: APT 61

Bairro: CENTRO

UP: SP

Contato do Participante

Telefone: (19)3302-9678

e-mail:

Fax

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:

CNP] : 10.266.352/0001-47

IE: 535.446.515.110

NIRE: 35.2.2223572-1

Situaçáo Cadastral: Atom

Ocorremia Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produbva

Tributário

Data da Inscriçao no Estado: 15/08/2008

Data Inicio da IE: 15/08/2008

Data Inicio da Situaçao: 15/08E2008

Formes de Atusçao: Estabelecimento Mao

Substitute Tributirio: Nip Desde: 15E08/2008
CPR: 1200 Data Inicio da CPR: 01/01/2018

CPR-ST:

CNAE Principal: 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura Data Inicio do CNAE Prin.: 27/09/2017

CNAE Secondaries: 41.20-4/00 - Construção de edit/non Data Inicio do CNAE Sec.: 27/09/2017
43.99-1/01 - Administraçáo de obras Data Weir, do CNAE Sec.: 15/08/2008
71.19-7/03 - Serviços de dasenho [arnica relacionados O arquitetura e
engenharia

Data Inicio do CNAE Sec.: 15/08/2000

74.10-2/02 - Design de intenores Data Inicio do CNAE Sec, 15/08/2008
91.02-3/02 - Restauraçáo e coriservaçao de lugares e predios histOri,os Data Inicio do CNAE 27/09/2017

DRT-05 - CAMPINAS Posto fiscal: PF-12 PIPACICABA

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(fil4fqjzlqztkprfbm04aq55))/Pages/Cadastro/... 10/04/2019Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 388 



Consulta Completa - Impressão Página 2 de 2

Contabilista

CRC: ISPI 77644/0-1

Nome: ELAINE INFORCATO NOZELLA

Data IMdo do Contabilista no 12/06/2010Estabelecimento:

Situacio Cadastral: ATIVO

Tian: Comercial

CPF/CNPI: 067.604.538-32

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Logradouro: RUA SANTA CRUZ

N.: 282

CEP: 13.419-020

Municipio: PIRACICABA

Telefone: (19)3422-9191

e-mail:

Complemento:

Bairro: ALTO

IN: SF

Fax:

Endereço e Contato No-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: AVENIDA DOIS CORREGOS

N.: 2250

CEP: 13.420-835

Município: PIRACICABA

Telefone: (19)3414-4657

e-mail:

Complemento:

Bairro: DOIS CORREGOS

UF: SP

Fax:

Logradouro: RUA ALFERES JOSE CAETANO

N.: 1617

CEP: 13.400-126

Município: PIRACICABA

Referenda: BAIRRO CENTRO

Data de Inicio do Endereço: 15/08/2008

Telefonei: (19)3422-4056

Fox:

Endereço du Estabelecimento

Complemento: SALA GI

Bairro: CENTRO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 2:

moacorsiCiluol.com.br

Logradouro: RUA ALFERES JOSE CAETANO

N.: 1617

CEP: 13.400-126

Município: PIP.ACICABA

Referencia:

Endereço de Correspondencia

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

UF: SP

Versiet 3.63.0

Secretaria da Fazenda do Estado de 5So Paulo

A
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• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL - D1C

CPD ") N' PROCESSO N'

Natureza ou pediJc Inscri0o Data pessoa turtdic,a coin expedio0o i•Ja Licence de FurIcioiWnento-

ABERTURA DA INSCRIÇÃO ' ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO

RADIO SOCIAL. CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 10.266 352/0001-47
1
1 " INSCRIÇÃO ESTADUAL 538.446515110

ENDEREÇO: RUA ALFERES JOSE CAETANO N' 1617

COMPLEMENTO

SALA 01

BAIRRO CEP i DOD

CENTRO 13400-126 I (19)

TELEFONE

3422-4056

DATA DE INICIO DE ATIVIDADE

INDUSTRIA. i / COMERCIO: / ir SERVIÇOS: 1 1 8 / 2008
- 

6 ATIVIDADE :
O objeto da sociedade e SeNiÇOS de arquitetura, consultoria assessoria, gerenciamento, desenvolvimento
projetos de arquitetura paisagismo e urbanism, serviços de desenho TéCniC05 de arquitetura, restauração
patrimónios historicos, design de interiores, administração e constr4e edificioS residenciais e Comerciais

terceiros J-

' reivr;,\ • r ,14. 40 n,
reProg,471* •-'krra ;-'C Ain

comb 4/./teri* 
0,1,47; a

Sp 16' a 499* 'VeintrPT—L. L.

2049 ,,,/4d4r3 ., . t ,t • !".Iiici.- 21.elle AN, , 
e•,., „,,,14-3,e,,e' co .TF . •-- -e,,,i,

Po q,4 ear; - 4 , . • - i-, t,°, , ,...j;i:,,
g "ut., t5 es . (le .., , - AurE..

Jose(r. •,,or:b za ,:'' -,,i:1 _ .41.
107,..°O.4 

e supervisão de execução de
e conservação de prédios e

por conta própria e de

,-
,.;-.,, 1" 1.-,it"

if617
I-IC.4CA, -.

., '''' 

_ re0033
4878_ 

CAW 
. 'te ci'e ,

, ,)/ 
7 , 

000

.7

DOMICILIO FISCAL, DESTINADO

r e. • a sDECLARAR COMO AS ATIVIDADES SERAO DESENVOLVIDAS: • 253; ,s

---;
..:_: NO LOCAL INFORMADO NO ENDEREÇO ACIMA (ESTABELECIDO).

7- EM LOCAL EM QUE ESTEJA O CLIENTE. DECLARO QUE O ENDEREÇO ACIMA INFOMADO TRATA-SE DE
L....

APENAS PARA CONTATOS TELEFÓNICOS E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS.

— -
OUTROS.

1.122110111•011111111111.. 
..---.. ....- . ,

HA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO? . - I SIM i , NÃO ise afirmattivo informar o item 02 ¡dais) do anexo i ,sprmiind0 EM 02 ,,,.uzis v'as:

9 ESTABELECIMENTO:

• 7- 1
_._ N1ATRIZ ,..._ 

7:---i 
ÚNICO , i FILIAL

10 CAPITAL SOCIAL (VALOR):

RS 95 000.0C

REGISTRO EM CART505131.773-6
--,__... INICIAL t::', ALTERAÇÃO N- 370.172/17-6 DATA: 27 9 i 2017

12 ALTERAÇÃO )OES):
._. ._

P,AZÃO SOCIAL I i L__I ENDERECOrit.  A':L.fiDADEte..i .- CAP7AL IC: ; 1 QUADRO SOCiETARIOrtrL___

,-----.
OUTROS

13
TEM PUBLICIDADE (letreiro' iuminoso, etc) ? : 

r--i
SIM : - , NÃO '-'e '''"

wit'. I 0.iirni m2, quentes, or I coma de 01 lum) m2 quartas'.' or

NI° DE EMPREGADOS.

1

15 , --- ,
E OPTANTE PELO S4MPLES NACIONAL" 

i 
, SIM' - NAr, 

7-N) 0
CONTPJBONTE: i2' VIA - PROCESSO

o

fik

-rPEN:r
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O
•

•
•

16 HORARIO(S) DE FUNCIONAMEWO - INTE" Iincluir os horários: normal e especial):

2` a 6'' FERA as 08:00 es 18:00 horas SÁBADO das 08 00 a!, 18:00 horas

DOMINGO das s horas FERIADO das as horas

17 QUADRO SOCIET RIO:

.7Nome MOACYR CORSI JUNIOR CPFTCNP.I: 276 669118-77
-_.....,
Endereço: RUA RIACHUELO 635. APTO 51 R.G.: 32436.333-3

Sarro: CENTRO CteadeiEst : PIRACICABA , SP CEP 13400-510

** Entidade de Classe. *** N" de registro: Cotas(%): 99%

.7i--.
Endereço.

Bairro:

" Entidade

Nome: MARISA BENEDUZZI CORSI CPmNPJ: 504 503 878-87

RUA RIAGHUELO. 635 APTO 61 R.G.: 3 623 832

CENTRO CidadefEst : PIRAC;ICAEA - SP CEP. 13400-510

de Classe *** N' de registro: Cotas 1%): 1%

Endereço:

sairw
** Entidade

Nome: CPErCNPJ.

R.G..

Cidadef st: CEP'

de Ciasse: *** N` de registro: Cotes (%):

' . e CPF;CNPJ:

Endereço'R.G .

Bairro CidatteiEst

** Enüoado tie -' sse: .'" N' de registro. Colas (%):

Nome- CPF;CNR.J.

Endereço: R ti .

Barrrot CidadrinEst.: CEP:

** Entidade de Classe: *** Se de registro' Cotes (%):

*7---,
L--
Enderego:

Bairro:

** Entidade

Nome CPPCNPJ:

F2 G

CidadeiEst : CEP

de Classe: *** N' de registro: Co i

*i I Nome: CPRCNP.I.

Endereço
Bairro. CidadesiEst; CEP

** Entidade de Ciasse: *** An' de registro: Cotes (%)

* Numerar os quadrados :am- 1, inicio de abvidadeisem alteração, 2) inclusão, 3) exclusão e 4) alteração de dadosdo sccIo.

Se soc:edade de profissionais obrigados a se registrarem em CONSELHO DE CLASSE, informer a sigla

**v Se 'i'.-:r.:,edade de profissionais obrigados a se reg;strarem em CONSELHO DE CLASSE r,. formar o n' do reg:str '''..ci

18 DADOS DO CONTADOR OU ESCRITÓRIO:

Nome' INFORÇATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CRC. 2SP0183 2 - 0

E-mail: FISCALAINFORCATO.COM:BR DOD (19) TELEFONE. 3422-9191

19 NOME SIGNATARIO

MOACYR CORSI JUNIOR

C.P F

276.669 718-77

_.,..
DATA 28 1 9 i 2017 ASSINATURA ,....:-...,-,---;'

..-----,--
;-,s omissões inserOes de informações taIsas ou thverSasas doe evenam ser presiadas st,:vrel r C sionaiáno ao ii>wo o i,a I. e n' 8 137S0 (Crime contra
a woern trotitarsa. sooriõrreca e contra as relap5es de consumot

20 RECEPÇÃO la ser o ;Undo pela Prefeitura)
7'. ViSA0 r'SC •L'ACAC,' ,

Joio c60,40‘.' s• - sat 8e,rr berogra ca _ 40: 4ut a, Riz.27.co „ . „iiacicv,.. °' a ow
SP  7

•a21
,--Qeua 40

t‘ 
E5° 

Or • s'a 4 arec'Pe C,,,,i Qua 

e . 0, Po

DmsAO DE TRIBUTOS DIVERSOS

..._,.
Ain PREFFIT

- -r4 DE, ,:,., .,

. tvo.U LOUT, Zill
at-,,

-e,
1W1177141An D'IA. tsf•MTfLS

a [ Rit-N11;4,Riftt

1, YAM
-at=

111617

00750A
00346784

TENTICA440

C.,C • FRENTEDE PIRACICABA44011 Aparecida Correia de Souza
Escreventenn (19) (19) 2532-7113
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16/03/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E it DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 10.266.352/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os árg'ãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuita ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:11:21 do a 16/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2019.
Código de controle da certidão: FD3O.F247.269F.9728
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

4
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ /1E: 10.266.352/0001-47

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão n°

Data e hora da emissão

Validade

19050083106-74

20/05/2019 20:39:47

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ Base: 10.266.352

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

Data e hora da emissão

Validade

23235185

13/08/2019 14:11:17

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasilia)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no siti
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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10/07/2019 Prefeitura do Municipio de Piracicaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Secretaria Municipal de Finanças

Estado de Silo Paulo - Brasil
Departamento de Administração Tributária

Divisão de Divida Ativa

CERTIDÃO NEGATTVA N° 20565/2019

A Divisão de Divida Ativa da Prefeitura do Município de Piracicaba,

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n°
06/295574/2019 e atendendo a solicitação do(a) requerente, para fins de LICITAÇÃO, que a empresa
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., está registrada nesta Prefeitura, estabelecida
RUA ALFERES JOSE CAETANO, N° 1617 SALA 01 - Bairro CENTRO, C.N.P.J. n° 10266352000147
e Inscrição no Cadastro Mobiliário n° 613970, com inicio em 01/08/2008. CERTIFICA MAIS, que com
referência à imóveis nada consta em nome da empresa retro de acordo com informação da Divisão de
Tributos Imobiliários; que com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a
presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar divi as que venham a ser apuradas e
que recaiam sobre a mesma.
OBS: A PRESENTE CERTIDÃO E VÁLIDA ATÉ 08/09/2019

SENHOR CONTRIBUINTE: -

O referido é verdade e da fé.
Piracicaba, 10 de Julho de 2019.

Código de Autorização:102663520001472955743205652019201907101141199

- Por força do Decreto n° 6955/95, alterado pelo 6978/95, o presente procedimento foi expedido gratuitamente.
- Qualquer reclamação ou sugestão utiliza-se do Código 156.

1111 - A autenticidade desta certidão poderá ser confumada na pagina da Prefeitura Municipal de Piracicaba na Internet, no Endereço:
http://www.piracicaba.sp.gov.br

CENTRO CÍVICO
Rua Antônio Correa Barbosa, 2.233 - 2° Andar - CEP: 13-400-810
Tels: (19)3403-1140 - tel/fax: (19)3403-1137

ov)4
https://sistemas.pmp.sp.gov.br/semfi/siat/sgcp/(S(mItmvrj12vhsurvpfjuco2w0))/Relatorios/ImpCetclao.aspx
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13/08/2019 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.266.352/0001-47
Razão Social:coRsi ARQUITETURA E CONSTRUCOES LIDA
Endereço: RUA ALFERES JOSE CAETANO 1617 SALA 01 / CENTRO / PIRACICABA / SP

/ 13400-126

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

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

Validade:08/08/2019 a 06/09/2019

Certificação Número: 2019080803222233588277

Informação obtida em 13/08/2019 14:09:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crt caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadoresisf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)

Certidão n°: 174493035/2019
Expedição: 24/06/2019, as 10:39:18
Validade: 20/12/2019 - 180 (cento e
de sua expedição.

CNPJ: 10.266.352/0001-47

oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

10.266.352/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

‘.4
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Habilitação Econômica

• Balanço Patrimonial
• Indices de Liquidez
• Certidão Falência e Concordata
• Enquadramento EPP
• Seguro Garantia
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.266.352/0001-47
Número de Ordem do Livro: 11

Nome Empresarial

NIRE

111PJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

35222235721

10 266 352/0001-47

11

LIVRO DIARIO

PIRACICABA

01/08/2008

31/12/2018

1952

TERMO DE ENCERRAMENTO

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

LIVRO DIARIO

11

1952

01/01/2018

31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
DE.70.3a9D.30.05.72.49.27.13.75.25.44.7C.42.99.44.40.55.04-2, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÁO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
,

iNi IRE i CNPJ
I

35222235721 I 10.266.352/0001-47

OME EMPRESARIAL
LCORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LIDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
ivro Diário

NATUREZA DO LIVRO
IVRO DIARIO

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018 
NÚMERO DO LIVRO
11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

E.70. 3B. 9D.30.05. 72.49.27.13. 75.25.44. 7C.42. 99.44.40.55.04

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ

CONTADOR 06760453832

Administrador 27666971877

NÚMERO DO RECIBO:

DE 70 3B.9D.30.05.72.49.27.13.75.25.4
4.70.42.99.44.40.55.04-2

NOME N° SERIE DO
CERTIFICADO

ELAINE INFORCATO 130438253431975946
NOZELLA:06760453832 1

MOACYR CORSI 653182110966365124
JUNIOR:27666971877 6

VALIDADE

09/01/2019 a
09/01/2020

05/10/2018 a
04/10/2021

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SER PRO

em 09/05/2019 as 15:25:56

02.0E.B2.5A.D1.1E.22.30
42.4C.F5.EE.43.68.CE.1D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n°1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei n°8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 1247/2014.
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13/08/2019 4662012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 5443975

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
12/08/2019, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, CNPJ: 10.266.352/0001-47, conforme
indicação constante do pedido de certidão."*"*****************"********"""***********************"

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n°22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1a Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferencia dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusive do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LIDA).

Esta certidão s6 tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

PEDIDO N°: II
4662012

II

São Paulo, 13 de agosto de 2019.
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JUCESP - Junta Comercial do Estado São Paul
Ministério do Desenvolvimento, ,no,isiria e Lomercio Fxter'or
Secretaria de Comercio e Servic )s
Departamento Nacional de Registro i4o Comerc'c [Arc
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Glenda e Teologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADR4MF4TO • EPP

JUCESP PROTOCOLO
0.734.484/17-3

11114 10 lie lit :411), nu it
11111111 111111101111[1111Ii

NOME ET,,,,PE SARiAL

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA • EPP
NTRE

3522223572.1

limo, Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estz.c:(., de São Paulo.

A Sociedade CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA • EPP, corn ato constitutivo registrado na Junta
Comercial em 01/0812008. NIRE: 3522223572-1, CNPJ: 10.266.352/0001-47, estabelecida na Rua Alferes Jose
Caetano, 1617,SALA 01, BAIRRO: Centro, Piracicaba, SP, CEP:13400-126, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declare, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14112/2006.

Piracicaba - SP
DATA.

120107/2017

•
Diracicaba 1

SP

ci E ASSINA TURA CO EMPRESARIO,SOCTOStilRETORESAGTAINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

MOACYR CORSI JUNIOR (Sociol

MARISA BENEDUZZI CORSI (Socia)

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

ASSINATURA

Fro, tC-rd rig OPI:tg rptt)

• :ELIA0 DE NOTAS
Julio Cesa Bezerra Rizzi - Tabelião
AUTENTICAÇA Autentico a presente copia
reprografica conforme Original a mini apresentado

6 60. 10 
E3 .9- •

1=ins liarl)°a A
WA Lucas
I.= Erik

Por ,r

• recaia
• arecida
odri

SECRET
ECL

TECNOLOGIA E 'NOV
JLICESP,..

EMPRESA DE PECt
FLÁvl.t.

S EC:
80 2 • 9 96 I 7-6 *mkt Fantua awe

Ill:
!1 .1 • .!

LII1 1111 ;Lin d Iflh

77,:cel'Aa 17„;4472
-37-7113

7120/2017 1:59:53 PM •

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 404 



DECLARAÇÃO DOS INDICES 2018

Cálculos;

A) Índice de Liquidez Geral (ILG).

Ativo Circ. + Realizável L/Prazo 48.951,32
13,71JIG

Passivo Circ. + Exigível L/Prazo 3.570,00

B) indice de Solvência Geral (ISG)

Ativo Total
ISG

48.951,32
13,71

Passivo Circ. + Passivo não Circ. 3.570,00

C) indice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante 48.951,32
13,71'IC

Passivo Circulante 3.570,00

D) Índice de Endividamento (1E)

Passivo Circ. + Exigível L/Prazo
IE

3.570,00
0,073

Ativo Total 48.951,32

São Paulo, 14 de agosto de 2019.

CORSI ETU :Le! - - liCÕES LTDA.-EPP
10.266.352/0001-47

Moacyr Corsi Junior
Sócio Diretor

CPF: 276.669.718-77
A

CRC-SP 302985/0-8

Rua Aiteres Jose Caetano n9 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: contato@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678

o Nishiyama 4
Teo. Contabilidade
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I1 O N ASIMPLESA L
Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 14/08/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNN : 10.266.352/0001-47
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. 7

Situação Atual

Situação no Simples Nacional; Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Sacão no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

fP Agendamentos (Simples Nacional)

rData e Hora do Agendamento Data e Hora do Cancelamento
11/12/2017 17:15

aendamentos no Simples N clonal1

atventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

® Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Situação do Agendamento
Convertido em Opção

Número da Opção
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•

•
Habilitação Técnica

• Certidão de Registro e Quitação CAU - Empresa
• Certidão de Registro e Quitação CAU - Profissional
• Atestados de Capacidade Técnica
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei N. 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

N° 0000000520821

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 02/09/2019

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita ã(s)
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 16/10/2014
Registro CAU : PJ27873-4
CNPJ: 10.266.352/0001-47
Objeto Social: Construção civil em geral, construção por conta própria e de terceiros, planejamento e administração

de obras, loteamentos, compra e venda e administração de imóveis próprios locação de
equipamentos próprios ou de terceiros, prestação de serviços de arquitetura e interiores, inclusive a
instalação, montagem. operação e manutenção de instalações eassessoria e consultoria em
arquitetura.

Atividades econômicas:
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- ALUGUEL DE ANDAIMES
- ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41/ 
- DESIGN DE INTERIORES
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
Capital social: R$ 65.000,00
Última atualização do capital: 27/02/2012

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: MOACYR CORSI JUNIOR
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 27/02/2012
Número do RRT: 2311080
Tipo de Vinculo: SÓCIO
Designação: arquiteto e urbanista

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.govbriapp/view/sight/externo?form=Servicos, com a ,chave: 72
Impresso em: 01/0812019 as 14:31:05 por: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES, ip: 179.2341
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- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n°52082112019

Expedida em 01/08/2019, PiracicabaISP, CAU/SP

Chave de Impressão: 721848

A autenticidade desta Certiclito pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.briapp/view/sight/externo?form.Servicos, com a chave: 7211548
Impressa em: 01/08/2019 as 14:31:05 por: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES, ip: 179234.165.43
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

N° 0000000520347

11111011)1111,1,1111111111,1,11111.1A

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade Indeterminada

CERTIFICAMOS que o Profissional MOACYR CORSI JUNIOR encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da
Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Nome: MOACYR CORSI JUNIOR
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A34791-4
Data de obtenção de Títulos: 30/01/2002
Data de Registro nacional profissional: 22/03/2002
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

CPF: 276.669.718-77

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nu 520347/2019

Expedida em 31/07/2019, Piracicaba/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: 32Y2ZZ

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://sicca u.caubr.gov brrappNiew/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 32Y2ZZ
Impresso em: 31/07/2019 as 09:00:50 por: MOACYR CORSI JUNIOR, ip: 179.234.165.43 r
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Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s)

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MOACYR CORSI JUNIOR
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do titulo: 30/01/2002
Registro Nacional: 000A347914
Data de Registro: 22/03/2002

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6269571 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 13/10/2017
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: Gestão, supervisão, coordenação, fiscalização, gerenciamento, elaboração e execução de: projetos técnicos de um
empreendimento de arquitetura nas etapas preliminares basica/ conceituai, legais e executivos/ detalhado para Construção do
Laboratório de Medicina NB2 ou P2 e instalação de biosseguranga bioterio NB3 - UNINORTE, localizado a Alameda Hungria, 200, Bairro
Jardim Europa II no município de Rio Branco, Acre. Com a área construída total de 15.806,50 m2 (quinze mil novecentos e dez metros
quadrados) e terreno de 16,599,84 o projeto tem preocupações sustentáveis seguindo padrões nacionais e internacionais de qualidade.

Empresa contratada: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.266.352/0001-47
 DADOS DO CONTRATO 

Contratante UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ: 04515940000174

ALAMEDA HUNGRIA

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

Contrato: 078
Celebrado em: 19/09/2012
Valor do Contrato: R$ 431,910,84
Data de Inicio: 12/12/2012

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZAD

Bairro: JARDIM EUROPA II

N° 200

UF: AC CEP: 69915497

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de término da atividade: 2017-10-13

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 15806.50
m2 - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de
interiores , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.4.3 - Projeto de mobiliário , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de
adequação de acessibilidade, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação
, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.9.3 - Projeto
de comunicação visual urbanística , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.9.4 - Projeto de sinalização viária , 15806.50 m2 - metro
quadrado; 1.9.5 - Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.1.1 - Levantamento
arquitetônico , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.2.4 -
Projeto de estrutura metálica, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.2.6 - Projeto de outras estruturas , 15806.50 m2 - metro quadrado;
1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanittrias prediais , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de
águas pluviais , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.3 - Projeto de instalações prediais de gás canalizado , 15806.50 m2 - metro
quadrado; 1.5.4 - Projeto de instalações prediais de gases medicinais , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.6 - Projeto de sistemas predi de
proteção contra incêndios e catástrofes , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais a

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/viewisight/extemo?fomi=Servicos, com a chave: Z2ZZ69C65CA
Impresso em: 02/07/2019 as 16:51:02 por: MOACYR CORSI JUNIOR, ip: 18
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tensão , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.9 -
Projeto de instalações prediais de TV , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações ,
15806.50 m2 - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, 15806.50 m2 - metro
quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 15806.50 m2 .. metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 15806.50
rn2 - metro quadrado; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.3.4 - Projeto de sonorização ,
15806.50 m2 - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.3.6 -
Projeto de certificação ambiental , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.6.1 - Levantamento paisagístico , 15806.50 m2 - metro
quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos ,
15806.50 m2 - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 15806.50 m2 - metro
quadrado; 1.7.5 - Estudo de viabilidade econômico-financeira , 15806.50 m2 - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanistico
15806.50 m2 - metro quadrado; 1.8.8 - Projeto especializado de tráfego e transito de veículos e sistemas de estacionamento ,
15806.50 m2 - metro quadrado; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano, 15806.50 m2 - metro quadrado;

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

ALAMEDA ALAMEDA HUNGRIA

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

Coordenadas Geográficas 0

 DESCRIÇÃO 

Bairro Jardim Europa II

N° 200

UF AC CEP: 69915497

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e sera anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inveridicas as informações constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão n°50700712019
Expedida em 01/0712019 12:07:00, Piracicaba/SP, CAMP

Chave de Impressão: Z2ZZ69C65CA05Z84A581
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins comprobatorios, que a empresa CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA. - EPP, devidamente inscrita sob o CNPJ/(MF) n° 10.266.352/0001-47, e
CAU/SP n.° 27873-4, com sua Matriz sediada na Rua Alferes Jose Caetano n.1617 - Centro, na
cidade de Piracicaba/SP, executou para a UNINORTE Unido Educacional do Norte Ltda., inscrita
sob o CNPJ 04.515.940/0001-74, sediada na cidade de Rio Branco - Acre, os Serviços Técnicos,
sendo:

Gestão, Supervisão, Coordenação, Fiscalização, Gerenciamento, Elaboração e Execução de:
Projetos Técnicos de empreendimento, em Arquitetura e Engenharia, rias etapas, Preliminares,
Básica / Conceitual, Legais e Executivo / Detalhado para a Construção da edificação do CENTRO
UNIVERSITÁRIO - UNINORTE contendo; Laboratório Multidisciplinar de Engenharia e de Medicina
(Laboratório de Biosseguranga NB2 ou P2 e Instalação de Biosseguranga Biotério NB3, Anatomia e
Fisiologia Humana, Química, Biologia, Centro Cirúrgico e Raio X), Vidro Antireflexo, Linha de Vida e
sistema de plataforma de Manutenção de Fachada, Localizado na Alameda Hungria n° 200, Bairro
Jardim Europa II no município de Rio Branco, Acre, abrangendo os seguintes Serviços / Etapas e
Seguimentos:

• Projeto de Terraplanagem  15.806,50 m2
• Projeto Arquitetônico e Levantamento Arquitetônico  15.806,50 rn2
• Projetos de Acessibilidades  15.806,50 m2
• Projetos de Estruturas e Fundação em Concreto / Metal  15.806,50 m2
• Projetos de Estruturas em Metálica, Mista e Steel Frame  15.806,50 m2 /
• Projetos de Instalações Hidráulicas e Hidra Sanitárias (Redes de Agua Fria /

Agua Quente / Esgoto Sanitários / Reservatórios e Bombes  15.806,50 m2 /
• Projetos de Infraestrutura Urbana - Drenagem de Aguas Pluviais (Redes

Coletoras I Caixas de Captação / Passagem / Reuso)  15.806,50
• Projeto de Pavimentação Drenante — Concreto Intertravado (Pavimentação

Ecológica / Sustentável)  15.806,50 m2
• Projeto de Instalações Elétricas, Baixa e média tensão (Entrada de Energia /

Estruturas Contra Descargas-Atmosféricas - SPDA / Luminotécnica /
Iluminação de Interiores/ Rede de Telecomunicações & Dados & Voz &
CFTV, Grupo Gerador e Transformador)  15.806,50 m2

• Projeto de Automação e Lógica  15.806,50 m2
• Projeto Cabeamento Estruturado CAT 6 — Certificado  15:806,50 m2
• Projeto de Ventilação, exaustão e Sistema Climatização Central, VRF e

Split 

• Projeto de sistema de Goleta de resíduos Sólidos 

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC
CEP 69915-901 I Tel.: (68) 3302-7070

15.806,50 m2

15.806,50 m2
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Projeto de Gases Medicinais, Gas Encanado e Compressores 
Projeto de Comunicação Visual e Táctil para Edificações 

Projeto de Adequação ergonômica 

Projeto de instalações prediais e prevenção e combate á incêndio
(Bombeiro)

15.806,50 m2

15.806,50 m2

15.806,50 m2

  15.806,50 m2
• Condicionamento acústico e sonorização 15.806,50 m2
• Projeto de Certificação Ambiental 15.806,50 m2
• Levantamento Paisagístico 15.806,50 m2
• Projeto Arquitetura Paisagistica ....... ...................... „.., ...... .......... 15.806,50 m'

• Relatório técnico: Memorial descritivo, descrição de especificações de
encargos, Orçamentos, Cronograma e estudo de viabilidade econômica
financeira 15.806,50 m2

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Planilha
Analítica de Custos (Orçamento). com elaboração individualizada de
Composição de Custos Unitários - C.P.0 15.806,50 m2

• Projeto EIA — Estudo de Impacto Ambiental 15.806,50 m2
• Projeto de Pavimentação (estacionamento) 23.522,54 rn2
• Projeto de !lumina* (estacionamento) 15.806,50 rn2
• Projeto Urbanistico 15.806,50 m2
• Projeto de Trafego — Transito e Sinalização Viária 15.806,50 m2
• Projeto de Mobiliário Urbano 15.806,50 m2

• Projeto de Auditório e Acústico 4.749,90 m2
• Projeto de Mobiliários  15.806,50 m2
• Projeto de Arquitetura de interiores.. ........................ . ............ 15.806,50 m2

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento, Memoriais Descritivos de
Especificações Técnicas e Construtivas, Planejamento/Gestão e Cadastros
de Ativos Físicos/Plano de Gestão de Ativos e Históricos de Referencia 15.806,50 m2

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Projeto
em Modelagem 3D, com utilização de aplicativo de tecnologia Building
Information Modeling — BIM 15.806,50 m2

• Serviços especiais de Arquitetura e Urbanismo. Assessoria, Consultoria,
Assistência Técnica, Vistoria, Laudo Técnico, Parecer técnico, Avaliação,
Auditoria, Mensuração e Perícia 15.806.50 m2

Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Compatibilizacao de
Projetos Técnicos — Disciplinas: 01.Arquitetânico, 02.Estrutura e Fundação em Concreto
03. Estruturas Metálicas, 04. Instalações Hidráulicas e Hidro Sanitárias, 05, Acessibilidade,
06.Infraestrutura Urbana, 07. Pavimentação Drenante, 08. Instalações Elétricas,
09.Telecomunicações & Dados & Voz & Cftv, 10,Legais - Prevenção e Combate a Incêndio e
Pânico, 11.Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos, 12.Memoriais Descritivos de

Pag. 2 de 11
BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC

CEP 69915-901 I Tel.: (68) 3302-70711
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Especificações Técnicas e Construtivas,
13.Planejamento/Gestao e Cadastros de Ativos Físicos, 14 Comunicação Visual, 15 Vidro

Antireflexivo.

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Analise Critica de

Projetos Complementares Executivos - Disciplines: 01 Arquitetônico, 02 Estrutura e

Fundação em Concreto 03.Estruturas Metálicas, 04.Instalações Hidráulicas e Hidro

Sanitárias, 05. Acessibilidade, 06.Infraestrutura Urbana, 07.Pavimentação Drenante,

08.Instalações Elétricas, 09.Telecomunicações & Dados & Voz & Cftv, 10.Legais - Prevenção

e Combate a Incêndio e Pânico. 11.Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos,
12.Memoriais Descritivos de Especificações Técnicas e Construtivas,
13.Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos Físicos, 14 Comunicação Visual, 15 Vidro

Antereflexivo.

Descrição Unid.j Quantidade
Projeto Básico Arquitetônico m2 15.806,50

Projeto Executivo Arquitetônico 15.806,50

Sondagem I Serv. 1,00

Execução de Sondagem - Método SPT;
-1--
i
I i

Relatório de Sondagem com a locação de Pontos;

Levantamento Planimétrico e Planialtimétrico 1
Topografia

-+
1

Serviço de Topografia e Movimentação de Terra (Nivelamento e
Contra-nivelamento)

m2 15.806,50

Terraplanagem

Espalhamento de Material local com Trator de Esteira 1 m3 I 8.107,00

Escavação e Carga de Material Jazida f----m3
I

5.250,00

Carga Mecanizada de Solo em Caminhão Basculante m3 6.961,50

69.615,00Transporte de Material em Caminhão Basculante (m3km) m3k

Compactação de Aterro c/ Rolo Autropelido
i

rn3
..._.

5.100,00

Infraestrutura — Serv. Fundação
-I

'
Escavação manual de valas entre 1,5m e 3,0 m escavação manual

de valas entre 1,50m e 3,00m
m3 1.508,74

Lastro de concreto Cl Betoneira FCK 10 MPA c/ Brita Incl. m3
--I

38,64

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC
CEP 69915-901 I Tel.: (68) 3302-7070
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Lançamento

Reaterro de Valas compactação manual dmago de 30Kg rn3 759,00

-Infriestrutura - Formas

Forma de Madeira Comp. Resinada 14mm 1 m2 1.387,2
1i

lnfraestrutura - Armaduras

Armadura Aço redondo CA-60 0 05,00 mm kg 1.065,00
Armadura Ago redondo CA-50 média 6,3 A 10,0 mm (1/4 a 3/8")

-1-
kg 3.588,00

Armadura Aço redondo CA-50 0 12,70mm - 1,2" kg 1.528,00
Armadura Ago redondo CA-50 0 15,87MM - 5/8" kg 3.458,00

Armadura Ago redondo CA-50 0 19,05MM - 3/4" kg 18.519,00
Armadura Ago redondo CA-50 0 25,40MM - 1" I kg 7.703,0-0—

Infraestrutura - Concreto

Concreto Usinado FCK 25MPA m3 8,20

Concreto Usinado FCK 30MPA m3 i 624,48

Lançamento e Aplicação de Concreto em Fundação ou Lastro m3 -1-- 624,48

•

Estruturas

Forma de madeira comp. Resinada m2 15.560,48

Forma Poliestireno Expandido tipo Caixão m2 11.301,66

Estruturas Armaduras

Armadura Ago redondo o CA-60 0 05,00MM Kg 7.311-$0

Armadura Aço redondo Ca-50 média 6,3 A 10,0MM (1/4 A 3/8") Kg 58.780,00

Armadura Aço redondo Ca-50 12,70MM - 1/2" Kg 45.155,00

Armadura Ago redondo CA-50 0 15,87MM - 5/8" Kg 38.624,00

Armadura Ago redondo CA-50 0 19,05MM - 3/4" Kg 30.313,00

Armadura Aço redondo CA-50 0 25,40MM - 1" Kg -f-.i 48.520,00

--.1- Estruturas Concreto

Concreto Usinado FCK 25 MPA rre 3.00564

Concreto Usinado FCK 30 MPA rn3 401,03

Lançamento e Aplicação de Concreto em estrutura m3 ' 3.361,17

Ensaio de Resistência de Concreto Uni. 100,00

i
Estruturas Outros 1

BR 364 Km 02 "Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC
CEP 69915-901 I Tel.: (68) 3302-7070

C
ertidão n° 507007/2019 - 02/07/2019, 16:51 - C

have de Im
pressão: Z2ZZ69C

65C
A05Z84A581 

Pag 4 de 11

e

0
 atestado neste ato registrado foi em

itido em
 02/07/2019, e contém

 13 folhas 

, r.)
CD

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 416 



uninorte
Escada Metalica Unid. I 1,00

I
Impermeabilização i

Impermeabilização fundações m2

.1

575,02

Impermeabilização coberturas m2 900,24

Impermeabilização de Reservatorios m2
-

611,96

Impermeabilização de cortinas
—4 m2 143,70

Paredes e Painéis

Alvenaria m2 5.05-3,25

Tela de Arame Galvanizado m2 92,20

Paredes em Steel Frame da Fachada i m2 5.053,25

Cobertura

Estrutura Aço FINK VAC) 21M m2
i

3.088,88

Telha Aço Zincado Trapezoidal esp 0,5mm Isolamento Poliuretano -ri m2 3.088,88

Cumeeira Aluminio Trapezoidal --I-i miiI
162,80

Rufo de Concreto armado m 208,70 1

Calha Chapa Galvanizada
l____

m 371,72

497,86Pingadeira em Chapa Metalica m

Estrutura Apo FINK VAO 15rtz m2 661,39

Placa de Acrilico TranslOcido Compacto de 6mm m 661,39

alRevestimento de Paredes e Pisos

Chapisco m2 11.360,78

Emboco m2
-1-

11.360,78

Reboco m2 1 10.643,71

Ceramica Esmaltada extra m 2 1
I 717,17

Forro Gesso
---i-I m 2 +-,

I
11.498,35

Isolamento em La 1 m2
I

1
'

11.498,35

Regularização de Base m2 11.474,06
___.----Porcelanato Polido Extra 60x60cm .

m2 7.385,70

Granito Flameado em Placas m2
i 1,123,93

Carpete Placas Beaulieu — m2 735,00

Estrutura Metalica para elevação de Piso m2 735,00

Soleira Granito 15 cm m
-I-

' 212,40

Rodapá de Porcelanato h=10cm m 1 2.388,32

Portas Unid. 1
—4

145,00

Janela Unid. I 31,00

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco — AC
CEP 69915-901 I Tel (68)3302-7070
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Peitorial Granito m 779,54

Porta de Vidro Unid. 1,
-

21,00

-0Porta de Aço deslizante 2 folhasPorta 1 Unid. 1 TO
Porta alumínio Veneziana h". m2 100,80

Instalações Esgoto Sanitário

Caixa de de Passagem Alvenaria c/ Tampa de Concreto Unid. 59,00

Tubo PVC Predial Esgoto NI 2.086,73

Sistema de Tratamento de Esgoto c/ Vazão de 300 m3/h, composto

de estação de Tratamento de Esgoto, Elevatórias e Elementos

i Filtrantes, Completa.

Unid. 1,00

Tubo PVC Predial Esgoto
.....1

M 1.007,88

Caixa Sifonada PVC Unid. 94;60

Sifão de Copo Unid. 215,00

Válvula Saida Unid. 21900

Sifão Flexível Unid. 22,00

Bomba Externa TP Dancor Trif Unid. 4,00

Hidr6metro 12,0 M3/H W 3,3 LIS Unid. 1,00

Registro Gaveta Latão Bruto 2.1/2"
.....

Unid. 5,00

.4-,oTVálvula de Retenção Unid. 1
Válvula de Sucção de Bronze de 3" Unid. I 4,00

Tubo de PVC Predial Agua Fria
!

NA 3.03786

Chuveiro Unid, 

.

2,00

Mictório Louça Branca Unid. 20,00

Válvula de Descarga Unid. 106,00

Torneira Clinica de 1/2 Unid. j 3,00

Torneira Pressão Unid. 31-00

Torneira de Mesa Automática ....4, Unid. 2I-0-,00
Porta Sabonete Liquido Unid. 65,00

Vaso Sanitário Unid. 8_7,00

Assento Sanitário N.. Unid. 87,00

Tudo de Ligação PVC p/ Bacia sanitário Unid.

-÷--------2-9-,6"9-
87,00

Lavatório de Canto Unid.
,

Registro Gaveta Unid. t 203,00

Engate de Rabicho Flexível Unid. . 2õ700

Bancada de Granito Cinza m2 r— 55,75

Cuba Embutir Oval Louça Unid. 86,00

Bancada de lnox I kit 355,30

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC
CEP 69915-901 I Tel.: log) 3302-71170
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Porta Papel higiênico Unid. 1 87,00

Toalheiro Dispenser Unid. 45,00

-0Secador de Mãos Elétrico corn Acionamento com Infravermelho Unid. -13,0

Tanque Louça Unid. 8,00

Espelho 4mm c/ Moldura de Alumínio +-m2 92,92

Reservatório Concreto Armado Elevado 96,78 m3 Unid. 1.00

Reservatório Concreto Armado Semi-Enterrado 203 m3 Unid. 1,00

Instalação de Combate a Incêndio e Pânico

Extintor de Incêndio Unid. 1 53,00

Luminária de Emergência Unid. 98,00

Sirene Eletrônica IL Unid. 
4-

2100

Detector de Fumaça

-
1 Unid. 123,00

Placa de Sinalização Unid. 53,00

Central de Alarme 24v Unid. 1,00

Sistema de Proteção Descarga Atmosférica - SPDA
1i

Instalação de Rede Estruturada de Dado e Voz

Caixa de Passagem Unid. i 8,00

Eletroduto PVC Rosca NA 190,00

Rack 8 US Padrão Unid. 1 10,00

Patch Painel 24 Portas 1, Unid. :

-1-, -4
20,00

Certificação de Pantos de Logica Unid. • 148,00

Switch 08 Portas i Unid. 20,00

Cabo de Cobra Isol p/ Dados UTP par tragado CAT 6 M 2.250,00

Cabo Telefônico NA 1.020,00

Circuito Fechado de TV e Sistema de Sonorização

Caixa de Passagem
-

Unid 119,00

Eletroduto PVC Rosca .. .. nii 350,00

- ----,ii-cr-Rack 8 US Padrão 1- Unid.

Patch Painel 24 portas Categoria 6 Padrão 19" 1 Unid. 10,00

Swith 08 portas Unid. 10,00

Caixa de Som Unid. I ' 164,00

Sistema de Sonorização , Unid. 1,00
I

Instalações Elétricas Baixa Tensão, Subestação e Geração de

BR 364 Km 020 Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa. Rio Branco - AC
CEP 69915-901 I Tel.: (68) 3302-7070
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Energia

Caixa de Passagem PVC Unid. I 3.297-,00

Cabo de Cobre M 80.651,40

Caixa de Passagem Ago Unid. 256,00

Interruptor Embutir
---,

, Unid.i 277,00

Tomada Embutir I Unid. T
I_

1.452,00

Rede Fotoeletrico com Base Unid. 2,00

Quadro Dist. Embutir Unid. 31,00

Disjuntor Termomagnético Unid.

—1

369,00

Eletroc,alha Gay. Perfurada M ,—2.47350 

Eletroduto PVC M 529,30

Ignitor para Lâmpadas Unid. 1 20,00

Luminárias Unid. i 1.858,00

Transformador Trifásico 13,8KV/ 220-127V 1000 KVA seco -4 Unid. 1,00

Disjuntor de Média Tensão a Vácuo Unid. 2,00

Gerador a Diesel Stemac Silenciado de 300 KVA Unid. 1,00

Quadro de Transição Automático 800A Unid. i 1,00

Estabilizador de 600 KVA Unid. 4,00
--4-

Comunicação Visual

Placas em MDF e Letras Adesivas Unid. 168,00

Sinalização Tatil Horizontal piso podotateis Borracha m2
-i

22,00

Placa em Aço lnox e Letras Autogravadas Unid. 1,00

Sinalização Vertical em MDF com Letras Adesivas m2 85,00

Placas em Braile ' Unid. —4
1—

1 , cif

Elevador de Acessibilidade

Fornecimento e Instalação de Elevador Schindler c/ 7 Paradas , Unid.
1--

3,0-0-
-F-
_4

Sistema de Climatização

Fornecimento e Instalação de Sistema dâ Climatização com

equipamentos e Dunos, Drenos e Acessórios (Conforme Projeto) Unid. 1,00

Pintura

Selador acrilico Interno e Externo í m . 1.254,28

Emassamento Acrilico para duas demão, Interno e Externo m2 12152,61

Pintura Látex Acrilica Duas demão, Interno e Externo I m2 i

-1

12.752,61

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha. 200 Jardim Europa, Rio Branco — AC
CEP 69915-901 Tel.: (68)3302-7970
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Pavimentação

Raspagem da Camada Vegetal m2 23.522,54

Carga e Descarga de material Proveniente da Limpeza M3 30.579,30

Escavação M3K 152.896,51

Espaihamento de Material , up 8.107,00

Escavação e Carga de Material de Jazida M3 7.018,89
Carga Mecanizadade Solo M3 9.124,56

Transporte de Material em caminhão Basculante (m3/KM) M3K 91.245,00

Sub-Base e Base p/ Pavimentação M3 9.409,02
-f•-Imprimação Ligante Betuminosa i m2 23.522,54

...L
Concreto Asfaltico Usinado a Quanta - CBUQ M3 , 1.176,13

Meio Fio ou Guia Concreto 100x30x15x12cm com sarjeta M I 1.445,63

Calçada em concreto m2 l 256.00

Pintura de Faixa 1 m2 j 420,00

Fornecimento e colocação de Tacha reflexiva Bidirecional Unid. ;ii
145,00

Boca de Lobo Simples i Unid. l 14,00

Meio Fio ou Guia Concreto 100x30x15x12cm com sarjeta M 1 380,00

Tubo de Concreto Armado p/ Drenagem

Reaterro de valas compactação Manual

M 210,00

230,00up -T-

Compactação de aterro (interno) com Placa Vibratória e Empréstimo l
!

M3 ; ÷, 5.420,88

Paisagismo

Plantio de Folhagem Ornamental Unid. 4200, 

Plantio de Palmeira Imperial Unid. 18,00

Plantio de Grama m2 5.080,00
i--•

Serviços Complementares

Quadro p/ Sala de Aula 
-4 m2 125,50

Corrimão em tubo de ago galvanizado M 116,70

'Guarda Corpo de Ago e lnox e vidro Temperado m2 587,89
--,

.

EQUIPE TÉCNICA

0 respectivo Projeto teve como Responsável Técnico a relação de profissionais elencados abaixo.

Arquiteto Moacyr Corsi Junior CAU-SP A-347914

BR 364 Km 02 ° Alameda Alemanha, 200 Jardim Europa, Rio Branco - AC
CEP 69915-901 Tel.: (68)3302-7070
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2 - Eng.° Civil
CREA-AC

3 - Eng.° Eletricista Warner Peixoto Pinheiros Barros
4- Eng.° Mecânico Antônio Augusto Evelin Filho

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÊCNICA — RRT
RRT n,° 6269571 / 6269578 /6269593

PRAZOS E VIGÊNCIAS CONTRATUAIS
Celebrado.
Inicio dos Trabalhos:

19/09/2012

12/12/2012
Término dos Trabalhos 13/10/2017

André Queiroz

CREA/PB 160718502-4
CREA 22896-0/MG

Atestamos ainda que, os Serviços foram executados dentro do Prazo Contratual determinado e com
Qualidade Compatível com a peculiaridade da Obra/Projeto em questão.

O presente TERMO de Atestado de Capacidade Técnica, não exclui a Empresa CORSI, da
responsabilidade civil, Pela solidez e segurança dos serviços executados, nem éticos profissional
pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

Contratante:

Enquadramento:

Local da Obra:
Contrato N°

Valor do Contrato

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNINORTE
Laboratório de Medicina NB2 ou P2, Edificação
instalação de Biossegurança Biotério NB3
Campus Uninorte - Rio Branco — Acre
078

R$ 431.910,84

DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO

AREAS DO EMPREENDIMENTO
• Area do Terreno

Area de Implantação
Area Construída

• Biotério

de uso Coletivo, e

16 559,74 m2
3.540,00 m2

15.806,50 ma

147,45 M2

Pág. 10 de 11
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• Auditório e acústica (451

canhoto e 7 obeso) 474990 m2

pessoas sendo 10 PNE, 32

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO
Atendimento Populacional:
• Fluxo maximo
• Fluxo Permanente
• Números de Pavimentos

4.000 pessoas
250 Alunos + 42 Funcionarias + 50 Professores
06 Pavimentos

Piracicaba, 19 de abril de 2019.

UNINORTE — Unido Educacional do Nor Ltda.
CNPJ n' 04.515.94010001-74

Fábio Ricardo Leite
CPF 080.850.148-82

Diretor Administrativo
Tel: (68) 33027058

E-mail: DIRETORIA@UNINORTEAC.COM.BR

. EGISTRO CP,AL IIAS PESSOAS %%TOPAM OE
FIANCO A.

_ . .
rEcomIEcIATENT

R.F..or.ha•ço a asatnewria p to SE M E1,H „A.". (.; J ABIORICARDOLEITE —
Ru Brosito-AC, 25 de abril de 2019. 'oIu 34- - RECONHECIMENTO DE
Ellt.NIA C od. k'dlidocdo: 6E-4 E onsulte o sido rol:
nnvw,.soIostroxam -

CA ROLINE BEfERIRA tgorwi
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/8
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
N° 0000000441336

if00111181111jillijitiqiii!II3161

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s)

Profissional: MOACYR CORSI JUNIOR
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000/6347914

111 Validade: Indefinida

O

Número do RRT: 7079029

Forma de Registro: RETlFiCADOF 6935228

Tipo do RRT SIMPLES

Participação Técnica. INDIVIDUAL

Registrado em 13/06/2018

Descricao: Projeto arquitetônico, paisagístico, de acessibilidade, sistemas construtivos e estruturais, recuperação estrutural, instalações,
interiores, patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico do empreendimento "Fazenda das Palmeiras"

Empresa contratada: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.266.352/0001-47

Contratante: Fazenda das Palmeiras
CPF/CNPJ: 08104904000250

RUA rua campos salles

Complemento:

Cidade: SOCORRO

Contrato: 21/2012
Celebrado em: 19/09/2012

Valor do Contrato: R$ 225.000,00

Data de Inicio: 19/09/2012

Atividade Técnica

UF: SP

Bairro: CENTRO

N° 190

CEP: 13960000

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Fim: 23/02/2018

1.7.6 - Avaliação pos-ocupação , 2090.06 rre - metro quadrado; 1.7.5 - Estudo de viabilidade econômico-financeira , 2090.06 m2 -
metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.7.2 -
Caderno de especificações ou de encargos , 58980.00 m2 - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 58980.00 mz - metro
quadrado; 1.6.5 -Plano de manejo e conservação paisagistica , 58980.00 ma - metro quadrado; 1.6.2 - Prospecção e inventário ,
58980.00 m2 - metro quadrado; 1.6.1 - Levantamento paisagistico , 58980.00 m2 - metro quadrado; 1.5.9 - Projeto de instalações
prediais de TV , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 2090.06 m2 - metro quadrado;
1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 2090.06 m2 - metro quadrado; 1,5.6 - Projeto de sistemas prediais
de proteção contra incêndios e catástrofes , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e
combate a incêndio , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.3 - Projeto de instalações prediais de gas canalizado , 2090.06 m2 - metro
quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais, 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.11 - Projeto de cabeamento
estruturado, automação e lógica em edifícios , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para
edificações 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais 2090_06 m2 - metro quadrado
1.4.3 - Projeto de mobiliário , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 2090.06 m2 - metro
quadrado; 1.3.6 - Projeto de certificação ambiental , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e
climatização , 2090.06 ma - metro quadrado; 1.3.4 - Projeto de sonorização , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.3.3 - Projeto de
condicionamento acústico , 2090.06 rnz - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.3.1 -
Projeto de adequação ergonômica , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.2.5 - Projeto de estruturas mistas , 2090.06 m2 - metro
quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto, 2090.06 m2
- metro quadrado; 1.2.1 - Projeto de estrutura de madeira , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.3.5 - Plano de manejo e
conservação , 58980.00 m2 - metro quadrado; 1.11.3.4 - Projeto de requalificação paisagistica , 58980.00 m2 - metro quadrado;
1.11.3.3 - Projeto de restauração paisagistica , 58980.00 m2 - metro quadrado; 1.11.3.2 - Registro da evolução do sitio , 58980.00

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.bilapp/vievv/sight/externo?torm=Servicos, com a chave: 513D6ZACY0
Impresso em: 25/06/2018 as 16:05:03 por: MOACYR CORSI JUNIOR, ip: 1
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 2/8
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO

N° 0000000441336

m2 - metro quadrado; 1.11.3.1 - Prospecção e inventário , 58980.00 m° - metro quadrado; 1.11.1.8 - Plano de conservação
preventiva , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.7 - Projeto de restauração , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.6 - Projeto de
conversão funcional , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.5 - Projeto de requalificação . 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.4 -
Projeto de estabilização, 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.3 - Projeto de consolidação , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.2
- Avaliação do estado de conservação , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.11.1.1 - Registro da evolução do edificio , 2090.06 m2 -
metro quadrado; 1.1.7 - As built , 2090.06 m2 - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 2090.06 m2 -
metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 2090.06 rn2 - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 2090.06 m2 -
metro quadrado; 1.1.1 - Levantamento arquitetônico 2090.06 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
ESTRADA estrada aguas de lindoia e socorro km 2

Complemento:

Cidade: AGUAS DE LINDOIA UF: SP

Coordenadas Geográficas: -22.505178514930595 -46.60181473249772

N° 960

Bairro: das plameiras

CEP: 13940000

  1. Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

  2. Informações  

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

Certidão n° 441336/2018
25106/2018, 16:05

Chave de Impressão: 513D6ZACYOWA2BABZZO8
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins comprobatorios, que a empresa CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA. - EPP, devidamente inscrita sob o CNPJ/(MF) n° 10.266.352/0001-47, e
CAU/SP n.° 27873-4, com sua Matriz sediada na Rua Alferes Jose Caetano n.1617 - Centro, na cidade
de Piracicaba/SP, executou para a FAZENDA PALMEIRAS, inscrita sob o CNPJ n° 08.104.904/0002-
50, sediada na cidade de Aguas de Lindoia/SP, os Serviços Técnicos, sendo.

• Gestão, Supervisão, Coordenação, Fiscalização, Gerenciamento, Consultoria, Elaboração e
Execução de Projetos Técnicos de empreendimento, em Topografia, Ambiental, Urbanismo,
Arquitetura e Engenharia, nas etapas, Preliminares, Basica/Conceitual, Legais e
Executivo/Detalhado;

• Compatibilização de projetos técnicos.

Para a FAZENDA PALMEIRAS, localizado ã Fazenda Palmeiras, Estrada Municipal Lindoia Socorro,
km 2, n. 960, Bairro do Jaboticabal, Aguas de Lindoia, SP: abrangendo os seguintes Serviços Etapas

e Seguimentos:

• Vistoria de Terreno/ Prédio e edifícios;
• Vistoria Técnico para prospecção de terreno/ prédio;
• Levantamento topográfico por imagem e Fotointerpretação,
• Georreferenciamento, Analise de dados georreferenciados e topográficos;
• Elaboração de Sistemas de Informações Geográficas — SIG;
• Levantamento Planimétrico e Planialtimétrico - Levantamento Topográfico da ABNT, NBR

13.133 — Execução de Levantamento Topográfico da ABNT e sues tolerancias, obedecendo as
classes abaixo: Levantamento Planialtimétrico Cadastral da classe "II PAC"; Poligonal da
classe "IVP", Nivelamento da classe "IIIN — Trigonométrico", com referência, RRNN (plural de
RN) do IBGE e da rede municipal; Scaneamento laser 3D;

• Projeto e Serviço de Terraplanagem, Topografia, Movimentação de Terra (Nivelamento e
Contra-Nivelamento), drenagem e pavimentação;

• Interpretação do local do projeto e técnicas investigativas (avaliação de campo, documental,
histórica, entrevistas e registros fotográficos;

• Levantamento métrico, arquitetônico e As Built;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento, Memoriais Descritivos de Especificações

Técnicas e Construtivas, Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos Físicos/Plano de Gestão
de Ativos e Históricos de Referencia;

• Projeto arquitetônico e reforma;
• Projeto de edifício e instalações efémeras;
• Projeto de adequação a acessibilidade conforme norma 9050 — 2015 e Planejamento de

Acessibilidade (Elaboração de Planos de Locais de Acessibilidade);
• Projeto de Comunicação Visual, Táctil e Midi° para Edificações;
• Preservação de edificações de interesse histórico cultural, sítios histórico-culturais, jardins

históricos;
• Projeto de Restauro de Edifícios de Interesse Histórico e Arquitetõnico do conjunto

arquitetõnico de 1884;
• Projetos de Estruturas e Fundação em Concreto;
• Projeto Estrutural de Muros de Arrimo, Contenções e Fundações;
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• Consultoria técnica: Contenção de Solos, Fundações, Taludes e Movimento de Terra;
• Consultoria e diagnostico de Patologia das construções;
• Projetos de Estruturas em Concreto, Metálica, Mista e Steel Frame;
• Projeto e consultoria de reforço e recuperação Estrutural de Edificações;
• Projeto de sistema construtivos e estruturais em concreto, metálica, mista e outras;
• Projeto e detalhamento de sistemas construtivos e estruturais em madeira, bambu, pedra e

terra: argamassa com terra, solocimento, taipa e taipa de mão (pau a pique);
• Projeto de conforto ambiental: adequação ergonômica, luminotécnica, condicionamento

acústico, sonorização, ventilação, exaustão, climatização e certificação ambiental construtiva;
• Plano de Preservação;
• Plano de Gestão Patrimonial;
• Projeto de arquitetura de interiores, reforma de interiores e de mobiliário;
• Projeto de Impermeabilização de acordo com norma ABNT 9575;
• Projetos de Instalações Hidráulicas e Hidra Sanitárias (Redes de Ague Fria / Agua Quente /

Esgoto Sanitários / Reservatórios e Bombes);
• Projetos de Infraestrutura Urbana - Drenagem de Aguas Pluviais (Redes Coletoras / Caixas de

Captação I Passagem / Reuso);
• Projeto de Pavimentação Drenante — Concreto Intertravado (Pavimentação Ecológica /

Sustentável) e calçamento em pedra;
• Projeto de Instalações Elétricas, Baixa e Media tensão (Entrada de Energia / Luminotecnic.a /

Iluminação de Interiores I Rede de Telecomunicações & Dados & Voz & CFTV, Grupo Gerador
e Transformador);

• Projeto de instalações e sistemas prediais e prevenção e combate á incêndio (Bombeiro)
Hidrante e sprinkler;

• Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA (Para-Raios);
• Projeto de Automação, Lógica e Cabeamento Estruturado CAT 6 — Certificado;
• Projeto de Ventilação, exaustão e Sistema Climatização Central, VRF e Split;
• Projeto de Gás Canalizado (Encanado) e Compressores;
• Projeto de Adequação ergonómica;
• Condicionamento acústico e sonorização;
• Projeto de Arquitetura paisagistica: Levantamento Paisagistico e prospecção e inventario;

Projeto Arquitetura PaisagIstica; Projeto de recuperação paisagistica; Plano de manejo e
conservação paisagIsticai

9 Relatório técnico de arquitetura: memorial descritivo, caderno de especificações e encargos,
orçamento, cronograma, avaliação pas, ocupação, estudo de viabilidade económico-financeira;

• Consultoria para Conforto Térmica e Luminoso, Acústico, Ergonómico;
• Consultoria Técnica de Controle Tecnológico, Patologia das construções;
• Consultoria Técnica — Drenagem e Canalização;
• Laudo técnico de Passivo Ambiental;
• Serviços de Levantamento Quantitativo para Orçamento;
• Serviços Técnicos especializados;
• Serviços de Fotografia de Arquitetura e Interiores;
• Serviços para Implantação e Manutenção de Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho;
• Relatório técnico: Memorial descritivo, descrição de especificações de encargos, Orçamentos,

Cronograma e estudo de viabilidade econômica financeira,
• Projeto Urbanistico e Plano Diretor da Area;
• Projeto Urbanístico: calçamento, cercamento, vies e distribuição de divisões;
• Projeto de Parcelamento do Solo mediante loteamento;
• Projeto de Parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento;
• Projeto de regularização fundiária;
• Arbitragem
• Projeto de sistema de iluminação publica;
• Projeto de sinalização viária;

I:* 2 de 5
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• Projeto de Trafego Trânsito;
• Projeto de Mobiliário Urbano;
• Projeto de Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos;
• Projeto de Limpeza fina da edificação pre-obra de Restauro;
• Projeto de Instalação de canteiro de obra de Restauro (Escritório, Almoxarifado, Atelier de

Restauro, Vestiário e Banheiros);
• Projeto de descupinização pré Obra;
• Projeto de Restauro da estrutura de madeira com encaixes;
• Projeto de argamassa armada com tela Metálica e tela de poliéster;
• Projeto de Restauro de estrutura de Madeira da cobertura, instalação de subcobertura (Tela

aluminizada dupla), ripamento, limpeza de telhas cerâmicas e reposição de telhas,
• Projeto de Confecção de molde em silicone de peças em gesso;
• Projeto de Prospecção arquitetônica: pedra, taipa de mão (pau a pique), alvenaria de tijolos,

concreto, madeira (estrutura, assoalho, forro), reboco em terra reboco em terra e cal, reboco
em cimento, calçada de pedra, calçada de tijolo, calçada de concreto, abobada de tijolo,
calçada de concreto, abobada de tijolos;

• Projeto de Restauro de abobadas de tijolo e trilho Metálico;
• Projeto de Molder. forjar e instalar peça em metal maciço;
• Projeto de Limpeza e Restauro de portão com ferro forjado, ferro batido, rebite e fechadura;
• Projeto de Limpeza e Restauro de portão de metal com ferro forjado, ferro batido, rebite e

fechadura;
• Scaneamento 3D, reconstituição digital e impressão 3D de peça de madeira,
• Projeto de Impermeabilização: laje de concreto armado, concreto protendido, abobada de

tijolos, alvenaria de tijolos, telhas e muro de arrimo;
• Projeto de muro de arrimo de pedra maciça assentada com argamassa de terra e cimento;
• Projeto de muro de arrimo de bloco de concreto e/ou Cerâmico;
• Projeto de muro de arrimo de Gabião;
• Projeto de reparo estrutural e reboco em paredes de taipa;
• Projeto de Recuperação estrutural de taipa de mão (pau a pique);
• Projeto de Tratamento de pintura mural e restauro de estêncil;
• Projeto de Restauro de assoalho de madeira;
• Projeto de Restauro de forro de madeira;
• Projeto de Recuperação estrutural de parede de pedra maciça;
• Projeto de Limpeza e tratamento de superficie de tijolos maciço;
• Projeto de Impermeabilização de alvenaria de tijolos;
• Projeto de Conversão funcional de edificação;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Projeto em Modelagem 3D,

com utilização de aplicativo de tecnologia Building Information Modeling — BIM;
• Serviços especiais de Arquitetura e Urbanismo. Assessoria, Consultoria, Assistência Técnica,

Vistoria, Laudo Técnico, Parecer técnico, Avaliação, Auditoria, Mensuração e Perícia;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Compatibilização de

Projetos Técnicos — Disciplines: 01. Arquitetônico, 02. Estrutura e Fundação em Concreto
03.Estruturas, 04.Instalaçães Hidráulicas e Hidra Sanitárias, 05.Acessibilidade,
06.Infraestrutura Urbana, 07. Pavimentação Drenante, 08.Instalações Elétricas,
09.Telecomunicações & Dados & Voz & Cftv, 10. Legais - Prevenção e Combate a Incêndio e
Pânico, 11.Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos, 12 Memoriais Descritivos de
Especificações Técnicas e Construtivas, 13. Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos
Físicos, 14 Comunicação Visual;

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Análise Critica de Projetos
Complementares Executivos Disciplinas: 01. Arquitetdnico, 02. Estrutura e Fundação em
Concreto 03.Estruturas, 04.Instalações Hidráulicas e Hidro Sanitárias, 05. Acessibilidade, 06.
I nfraestrutu ra Urbana, 07. Pavi mentação Drenante, 08 .Instalações Elétricas,
09.Telecomunicações & Dados & Voz & Cftv, 10 Legais Prevenção e Combate a Incêndio e
Pânico, 11 Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos, 12. Memoriais Descritivos de
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Especificações Técnicas e Construtivas, 13. Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos
Físicos, 14. Comunicação Visual;

• Laudo Monica Ambiental (Vegetação e APP - Area De Preservação Permanente);
• Laudo de Caracterização da Vegetação e/ou APP conforme legislação vigente do DEPRN eiou

DEPAVE;
• Plano de Recuperação de Areas Degradadas - PRAD;
• Diagnostico ambiental;
• Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV;
• Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto no Meio Ambiente - EIA - RIMA;

EQUIPE TÉCNICA E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT

O respectivo Projeto teve como Responsável Técnico a relação de profissionais elencados abaixo:

1 - Arquiteto Moacyr Corsi Junior CAU-SP A-347914

RRT 6935228
• Gestão, Supervisão, Coordenação, Fiscalização, Gerenciamento, Elaboração e Execução de

Projetos Técnicos de empreendimento, em Arquitetura e Engenharia, nas etapas, Preliminares.
Básica/Conceitual, Legais e Executivo/Detalhado;

RRT 6935247
Projeto urbantstico, de patrimônio urbanIstico e paisagístico do empreendimento "Fazenda das
Palmeiras". Relatórios técnicos, instalações e equipamentos de urbanismo

RRT 6935249
• Serviços especiais de Arquitetura e Urbanismo do empreendimento "Fazenda das Palmeiras",

Relatórios técnicos, Consultoria, assessoria, mensuração, assistência técnica, vistoria, pencias,
pareceres e laudos

2 Eng.° Civil

3 - Eng.° Eletricista

Rudnei Bassete

Claiton Stenico

PRAZOS E VIGÉNCIAS CONTRATUAIS
Inicio dos Trabalhos: 19/09/2012
Término dos Trabalhos: 23/02/2018

CREA 0600728896 SP

CREA 5062326200 SP

Atestamos ainda que, os Serviços foram executados dentro do Prazo Contratual determinado e com
Qualidade Compatível com a peculiaridade da Obra/Projeto em questão.

0 presente TERMO de Atestado de Capacidade Técnica, não exclui a Empresa CORSI, da
responsabilidade civil. Pela solidez e segurança dos serviços executados, nem éticos profissional pela
perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.
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Contratante:

Enquadramento:

Local da Obra;

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

FAZENDA PALMEIRAS
PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO - Projeto de Restauro. Reforma e
Retrofit de edificações da antiga Fazenda Palmeiras de datada de antes de
1884;

Projeto paisagístico e levantamento ambiental
Fazenda Palmeiras, Estrada Aguas de Lindoia e Socorro, km 2, n. 960, Bairro

do Jaboticabal, Aguas de Lindoia, SP

DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO

AREAS DO EMPREENDIMENTO
• Area do Terreno 1.014.000,00 m2 (um milhão e quatorze mil metros quadrados)
• Area de Implantação

metros quadrados)
1.938,46 m2 (mil novecentos e trinta e oito ponto quarenta e seis

• Area Construída 2,090,06 m2 (dois mil e noventa ponto seis metros quadrados)

Area dividida em:
Térreo 1.938,46 m2
Pavimento superior 150,00 m2
Terreiros de café   1.200,00 m2
Estacionamento ..... .... 220,05 m2

Area demolida: 128,90 m2 (barracão de alvenaria e madeirite)

Vias e caminhos: Estrada: 1,957 m (mil novecentos e cinquenta e sete metros)
Caminhos: 3,989 m Wes mil e novecentos e oitenta e nove metros)

Paisagismo: 58 980,00 m2 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta metros quadrados)

Valor do contrato: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reias)

PRINCIPAIS CARACTERiSTICAS E DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO
• Fluxo Permanente
• Números de Pavimentos:

Fazenda Pa s
CNPJ 08104904/0002-50
Marisa Beneduzzi CPF 504503878-87
Proprietária

4 Funcionários + 13 Residentes
02 Pavimentos

Piracicaba, 23 de fevereiro de 2018.
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/8
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO

N° 0000000441343

11111°1111V11,11111All,11111131.1]1!

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MOACYR CORSI JUNIOR
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A347914

Validade: Indefinida

Número do RRT: 7079063 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 13/06/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6935247 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Projeto urbanístico, de patrimônio urbanístico e paisagistico do empreendimento "Fazenda das Palmeiras". Relatórios
técnicos, instalações e equipamentos de urbanismo

Empresa contratada: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.266.352/0001-47

Contratante: Fazenda das Palmeiras
CPF/CNPJ: 08104904000250

RUA rua campos salles

Complemento:

Cidade: SOCORRO

Contrato: 21/2012
Celebrado em: 19/09/2012
Valor do Contrato: R$ 225.000,00

Data de Inicio: 19/09/2012

Atividade Técnica

UF: SP

Bairro CENTRO

N°190

CEP: 13960000

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Fim: 23/02/2018

1.9.5 - Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.9.4 - Projeto de sinalização viária,
1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.9.3 - Projeto de comunicação visual urbanística , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.9.2 -
Projeto de sistema de iluminação pública, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.8 -
Projeto especializado de trafego e transito de veículos e sistemas de estacionamento , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.7 -
Projeto de sistema viário e acessibilidade, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.6 - Projeto de regularização fundiária, 1014000.00
m2 - metro quadrado; 1.8.5 - Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento , 1014000.00 m2 -
metro quadrado; 1.8.4 - Projeto de parcelamento do solo mediante loteamento , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.3 - Proje
urbanístico, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.2 - Inventário urbano, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.8.1 - Levantament
cadastral, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.9 - Plano de gestão patrimonial, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.8 -
Plano de preservação, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.7 - Projeto de reciclagem da infraestrutura , 1014000.00 m2 - metro
quadrado; 1.11.2.6 - Projeto de requalificaçâo habitacional, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.4 - Projeto urbanistico setorial
, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.3 - Inventário patrimonial , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.2 - Registro da
evolução urbana , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.11.2.1 - Levantamento físico, socioeconâmico e cultural , 1014000.00 m2 -
metro quadrado; 1.10.5 - Estudo de viabilidade econômico-financeira , 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.10.4 - Cronograma ,
1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.10.2 - Caderno de especificações ou
de encargos, 1014000.00 m2 - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo, 1014000.00 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
ESTRADA estrada aguas de lindoia e socorro km 2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hit

N° 960

llsiccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos, com a chave: ZCD17YCZ
Impresso em: 25/06/2018 as 16:07:07 por: MOACYR CORSI JUNIOR, ip: 1, 19.1 1.

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.12, por:luizfernando  pag. 432 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Complemento:
Cidade: AGUAS DE LINDOIA UF: SP
Coordenadas Geográficas: -22.505178514930595 -46.60181473249772

Página 2/8
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO

N° 0000000441343

Bairro: das piameiras
CEP: 13940000

  1. Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 2. Informações  

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

Certidão n° 44134312018
25/0612918, 16:07

Chave de Impressão: ZCD17YCZWZZ9CW2C3285
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins comprobatorios, que a empresa CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA. - EPP, devidamente inscrita sob o CNPJ/(MF) n° 10.266.352/0001-47, e
CAU/SP n.° 27873-4, com sua Matriz sediada na Rua Alferes Jose Caetano n.1617 - Centro, na cidade
de Piracicaba/SP, executou para a FAZENDA PALMEIRAS, inscrita sob o CNPJ n° 08.104.904/0002-
50, sediada na cidade de Aguas de Lindoia/SP, os Serviços Técnicos, sendo.

• Gestão, Supervisão, Coordenação, Fiscalização, Gerenciamento, Consultoria, Elaboração e
Execução de Projetos Técnicos de empreendimento, em Topografia, Ambiental, Urbanismo,
Arquitetura e Engenharia, nas etapas, Preliminares, Básica/Conceitual, Legais e
Executivo/Detalhado;

• Compatibilização de projetos técnicos.

Para a FAZENDA PALMEIRAS, localizado à Fazenda Palmeiras, Estrada Municipal Lindoia Socorro,
km 2, n. 960, Bairro do Jaboticabal, Aguas de Lindoia, SP: abrangendo os seguintes Serviços / Etapas

e Seguimentos:

• Vistoria de Terreno/ Prédio e edificios;
• Vistoria Técnico para prospecção de terreno/ prédio;
• Levantamento topográfico por imagem e Fotointerpretação;
• Georreferenciamento, Análise de dados georreferenciados e topográficos;
• Elaboração de Sistemas de Informações Geografic,as — SIG;
• Levantamento Planimétric,o e Planialtimétrico - Levantamento Topográfico da ABNT, NBR

13.133 — Execução de Levantamento Topográfico da ABNT e suas tolerancias, obedecendo as
classes abaixo: Levantamento Planialtimétrico Cadastral da classe "II PAC"; Poligonal da
classe "IVP", Nivelamento da classe "II1N — Trigonométrico", com referência, RRNN (plural de
RN) do IBGE e da rede municipal; Scaneamento laser 3D;

• Projeto e Serviço de Terraplanagem, Topografia, Movimentação de Terra (Nivelamento e
Contra-Nivelamento), drenagem e pavimentação;

• Interpretação do local do projeto e técnicas investigativas (avaliação de campo, documental,
histórica, entrevistas e registros fotográficos;

• Levantamento métrico, arquitetônico e As Built;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento, Memoriais Descritivos de Especificações

Técnicas e Construtivas, Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos Físicos/Plano de Gestão
de Ativos e Históricos de Referencia;

• Projeto arquitetônico e reforma;
• Projeto de edifício e instalações efémeras:
• Projeto de adequação a acessibilidade conforme norma 9050 — 2015 e Planejamento de

Acessibilidade (Elaboração de Planos de Locais de Acessibilidade);
• Projeto de Comunicação Visual, Táctil e audio para Edificações;
• Preservação de edificações de interesse histórico cultural, sítios histórico-culturais, jardins

históricos;
• Projeto de Restauro de Edifícios de Interesse Histórico e Arquitetônico do conjunto

arquitetônico de 1884;
• Projetos de Estruturas e Fundação em Concreto;
• Projeto Estrutural de Muros de Arrimo, Contenções e Fundações;
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• Consultoria técnica: Contenção de Solos, Fundações, Taludes e Movimento de Terra;
• Consultoria e diagnóstico de Patologia das construções;
• Projetos de Estruturas em Concreto, Metálica, Mista e Steel Frame;
• Projeto e consultoria de reforço e recuperação Estrutural de Edificações;
• Projeto de sistema construtivos e estruturais em concreto, metálica, mista e outras;
• Projeto e detalhamento de sistemas construtivos e estruturais em madeira, bambu, pedra e

terra: argamassa com terra, solocimento, taipa e taipa de mão (pau a pique);
• Projeto de conforto ambiental: adequação ergonõmica, luminotécnica, condicionamento

acústico, sonorização, ventilação, exaustão, climatização e certificação ambiental construtiva;
• Plano de Preservação;
• Plano de Gestão Patrimonial;
• Projeto de arquitetura de interiores, reforma de interiores e de mobiliário;
• Projeto de Impermeabilização de acordo com norma ABNT 9575;
• Projetos de Instalações Hidráulicas e Hidro Sanitárias (Redes de Agua Fria / Agua Quente /

Esgoto Sanitários / Reservatórios e Bombes),
• Projetos de infraestrutura Urbana - Drenagem de Aguas Pluviais (Redes Coletoras / Caixas de

Captação / Passagem I Reuso);
• Projeto de Pavimentação Drenante — Concreto Intertravado (Pavimentação Ecológica /

Sustentável) e calçamento em pedra;
Projeto de Instalações Elétricas, Baixa e Média tensão (Entrada de Energia / Luminotécnica /
Iluminação de Interiores / Rede de Telecomunicações & Dados & Voz & CFTV, Grupo Gerador
e Transformador):

• Projeto de instalações e sistemas prediais e prevenção e combate á incêndio (Bombeiro)
Hidrante e sprinkler;

• Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA (Para-Raios);
• Projeto de Automação, Lógica e Cabeamento Estruturado CAT 6 — Certificado;
• Projeto de Ventilação, exaustão e Sistema Climatização Central, VRF e Split;
• Projeto de Gás Canalizado (Encanado) e Compressores;
• Projeto de Adequação ergonómica;
• Condicionamento acústico e sonorização;
• Projeto de Arquitetura paisagística: Levantamento Paisagístico e prospecção e inventario;

Projeto Arquitetura Paisaglstica; Projeto de recuperação paisagística; Plano de manejo e
conservação paisagística;

• Relatório técnico de arquitetura: memorial descritivo; caderno de especificações e encargos,
orçamento, cronograma, avaliação pós, ocupação, estudo de viabilidade económico-financeira;

• Consultoria para Conforto Térmico e Luminoso, Acústico, Ergonômico,
• Consuttoria Técnica de Controle Tecnológico, Patologia das construções;
• Consultoria Técnica Drenagem e Canalização;
• Laudo técnico de Passivo Ambiental;
• Serviços de Levantamento Quantitativo para Orçamento;
• Serviços Técnicos especializados;
• Serviços de Fotografia de Arquitetura e Interiores;
• Serviços para Implantação e Manutenção de Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho;
• Relatório técnico: Memorial descritivo, descrição de especificações de encargos, Orçamentos,

Cronograma e estudo de viabilidade econômica financeira,
• Projeto Urbanistico e Plano Diretor da area;
• Projeto Urbanistico: calçamento, cercamento, vias e distribuição de divisões;
• Projeto de Parcelamento do Solo mediante loteamento;
• Projeto de Parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento;
• Projeto de regularização fundiária;
• Arbitragem
• Projeto de sistema de iluminação publica;
• Projeto de sinalização viária;
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• Projeto de Trafego - Transito;
• Projeto de Mobiliário Urbano;
• Projeto de Sistema de Coleta de Residuos Sólidos;
• Projeto de Limpeza fina da edificação pre-obra de Restauro;
• Projeto de Instalação de canteiro de obra de Restauro (Escritório, Almoxarifado, Atelier de

Restauro, Vestiário e Banheiros);
• Projeto de descupinizaçâo pré Obra;
• Projeto de Restauro da estrutura de madeira com encaixes;
• Projeto de argamassa armada com tela Metálica e tela de poliéster;
• Projeto de Restauro de estrutura de Madeira da cobertura, instalação de subcobertura (Tela

aluminizada duple), ripamento, limpeza de telhas cerâmicas e reposição de telhas.
• Projeto de Confecção de molde em silicone de peças em gesso;
• Projeto de Prospecção arquitetônica: pedra, taipa de mão (pau a pique), alvenaria de tijolos,

concreto, madeira (estrutura, assoalho, forro), reboco em terra reboco em terra e cal, reboco
em cimento, calçada de pedra, calçada de tijolo, calçada de concreto, abobada de tijolo,
calçada de concreto, abobada de tijolos;

• Projeto de Restauro de abóbadas de tijolo e trilho Metálico;
• Projeto de Molder, forjar e instalar peça em metal maciço;
• Projeto de Limpeza e Restauro de portão com ferro forjado, ferro batido, rebite e fechadura;
• Projeto de Limpeza e Restauro de portão de metal com ferro forjado, ferro batido, rebite e

fechadura;
• Scaneamento 3D, reconstituição digital e impressão 3D de peça de madeira;
• Projeto de Impermeabilização: laje de concreto armado, concreto protendido, abobada de

tijolos, alvenaria de tijolos, telhas e muro de arrimo;
• Projeto de muro de arrimo de pedra maciça assentada com argamassa de terra e cimento;
• Projeto de muro de arrimo de bloco de concreto e/ou Cerâmico;
• Projeto de muro de arrimo de Gabião;
• Projeto de reparo estrutural e reboco em paredes de taipa;
• Projeto de Recuperação estrutural de taipa de mão (pau a pique);
• Projeto de Tratamento de pintura mural e restauro de estêncil;
• Projeto de Restauro de assoalho de madeira;
• Projeto de Restauro de forro de madeira;
• Projeto de Recuperação estrutural de parede de pedra maciça;
• Projeto de Limpeza e tratamento de superfície de tijolos maciço;
• Projeto de Impermeabilização de alvenaria de tijolos;
• Projeto de Conversão funcional de edificação;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Projeto em Modelagem 3D,

com utilização de aplicativo de tecnologia Building Information Modeling - BIM;
• Serviços especiais de Arquitetura e Urbanismo: Assessoria, Consultoria, Assistência Tecnica,

Vistoria, Laudo Técnico, Parecer técnico, Avaliação, Auditoria, Mensuração e Pericia;
• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Compatibilização de

Projetos Técnicos - Disciplines: 01. Arquitetônico, 02. Estrutura e Fundação em Concreto
03.Estruturas, 04.Instalações Hidráulicas e Hidro Sanitárias, 05.Acessibilidade,
06.Infraestrutura Urbana, 07. Pavimentação Drenante, 08.Instalações Elétricas,
09.Telecomunicações & Dados & Voz & Cftv, 10. Legais - Prevenção e Combate a Incêndio e
Pânico, 11 Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos, 12 Memoriais Descritivos de
Especificações Técnicas e Construtivas, 13. Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos
Físicos, 14 Comunicação Visual;

• Coordenação, Gerenciamento, Desenvolvimento e Elaboração de Analise Critica de Projetos
Complementares Executivos - Disciplines: 01. Arquitetônico, 02. Estrutura e Fundação em
Concreto 03.Estruturas, 04.instalaçOes Hidráulicas e Flidro Sanitárias, 05, Acessibilidade, 06.
Infraestrutura Urbana, 07.Pavimentação Drenante, 08.Instalações* Elétricas,
08.Telecomunicaçbes & Dados & Voz & Cftv, 10.Legais - Prevenção e Combate a Incêndio e
Pânico, 11 Planilha Analítica de Custos (Orçamento) Encargos, 12. Memoriais Descritivos de
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Especificações Técnicas e Construtivas, 13. Planejamento/Gestão e Cadastros de Ativos
Fisicos, 14. Comunicação Visual;

• Laudo Técnico Ambiental (Vegetação e APP — Area De Preservação Permanente);
• Laudo de Caracterização da Vegetação &ou APP conforme legislação vigente do DEPRN efou

DEPAVE;
• Plano de Recuperação de Areas Degradadas — PRAD;
• Diagnostico ambiental;
• Estudo de impacto de Vizinhança — EIV;
• Estudo de Impacto Ambiental Relatório de Impacto no Meio Ambiente - EIA — RIMA;

EQUIPE TÉCNICA E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — RRT

O respectivo Projeto teve como Responsável Técnico a relação de profissionais elencados abaixo:

1 - Arquiteto Moacyr Corsi Junior CAU-SP A-347914

RRT 6935228
• Gestão, Supervisão, Coordenação, Fiscalização, Gerendamento, Elaboração e Execução de

Projetos Técnicos de empreendimento, em Arquitetura e Engenharia, nas etapas, Preliminares,
Básica/Conceitual, Legais e Executivo/Detalhado;

RRT 6935247
Projeto urbardstico, de património urbanlstico e paisagístico do empreendimento "Fazenda das
Palmeiras". Relatórios técnicos, instalações e equipamentos de urbanismo

RRT 6935249
• Serviços especiais de Arquitetura e Urbanismo do empreendimento "Fazenda das Palmeiras",

Relatórios técnicos, Consultoria, assessoria, mensuração, assistência técnica, vistoria, pericias,
pareceres e laudos

2 Eng.° Civil

3 - Eng ° Eletricista

Rudnei Bassete

Claiton Stenico

PRAZOS E VIGÊNCIAS CONTRATUAIS
Inicio dos Trabalhos: 19/09/2012
Término dos Trabalhos: 23/02/2018

CREA 0600728896 SP

CREA 5062326200 SP

Atestamos ainda que, os Serviços foram executados dentro do Prazo Contratual determinado e com
Qualidade Compatível com a peculiaridade da Obra/Projeto em questão.

0 presente TERMO de Atestado de Capacidade Técnica, não exclui a Empresa CORSI, da
responsabilidade civil. Pela solidez e segurança dos serviços executados, nem éticos profissional pela
perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.
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Contratante:
Enquadramento:

Local da Obra:

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

FAZENDA PALMEIRAS
PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO Projeto de Restauro, Reforma e
Retrofit de edificações da antiga Fazenda Palmeiras de datada de antes de
1884;

Projeto paisagístico e levantamento ambiental
Fazenda Palmeiras, Estrada Aguas de Lindoia e Socorro, km 2, n. 960, Bairro

do Jaboticabal, Aguas de Lindoia, SP

DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO

AREAS DO EMPREENDIMENTO
• Area do Terreno 1.014.000,00 m2 (um milhão e quatorze mil metros quadrados)
• Area de Implantação 1.938,46 m2 (mil novecentos e trinta e oito ponto quarenta e seis

metros quadrados)
• Area Construída 2.090,06 m2 (dois mil e noventa ponto seis metros quadrados)

Area dividida em:
Térreo  1.938,46m2
Pavimento superior  150,00 m2
Terreiros de cafe  1,200,00 m2
Estacionamento  220,05 m2

Area demolida: 128,90 m2 (barracão de alvenaria e madeirite)

Vias e caminhos: Estrada: 1,957 m (mil novecentos e cinquenta e sete metros)
Caminhos: 3,989 m (três mil e novecentos e oitenta e nove metros)

Paisagismo: 58.980,00 m2 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta metros quadrados)

Valor do contrato: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reias)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO
• Fluxo Permanente 4 Funcionários + 13 Residentes
• Números de Pavimentos: 02 Pavimentos

Piracicaba, 23 de fevereiro de 2018.

Fazenda Pa meiras
CNPJ 08104904/0002-50
Marisa Benecluzzi CPF 504503878-87
Proprietária

Pág. 5 de 5
Fazenda Palmeiras, Estrada Municipal Lindoia Socorro, km 2, n. 960, Bairro do Jaboticabal.
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DECLARAÇÃO COORDENADOR GERAL

Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47, interessada em participar da licitação modalidade Pregão
presencial n° 11/2019, da Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em cumprimento As
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA. o Sr. Moacyr Corsi Junior,
portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) 32.436.333-3/SSP-SP e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°276.669.718-77, Arquiteto
e Urbanista cujo registro CAU A34791-4, como Coordenador Geral da equipe técnica para execução
dos serviços.

Londrina, 23 de agosto de 2019

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

ko 66 2/0001.471

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 - SALA 01
CENTRO - CEP 13400-126

PIRACICABA - SP 1

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura. com . br I E-mail: comercial @corsiarquitetura com.br

Fone: 19 3302.9678
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DECLARAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP., estabelecida na Rua
Alferes José Caetano n° 1.1617 - Bairro Centro, Piracicaba/ SP, inscrita no CNPJ sob
n.° 10.266.352/0001-47, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr.
MOACYR CORSI JUNIOR inscrito sob o CPF 276.669.718-77, no uso de suas
atribuições legais, vem:

• DECLARAR, para fins de cadastramento, sob as penas da Lei, que possui pessoais
técnicos adequados e disponíveis:

•

EQUIPE TÉCNICA:

Moacyr Corsi Junior Arquiteto Senior CAU/ SP A34791-4 /
•

•

Fabio Alessandro Sato

Clayton Stenico

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

CREA/SP 506.227.799

CREA/ SP 506.232.620-0

7/

Londrina, 23 de agosto de 2019

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

rio 266 352/0001-471
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCCES LIDA

IL ALFERES JOSE CAETANO, 1617- SALA 01

L CENTRO - CEP 13400-126 
PERACICABA - SP

\\
Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP

www. corsiarquitetura. com .br E-mail: comerci al @corsi arquitetura com.br
Fone: 19 3302.9678
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DECLARAÇÃO ARQUITETO URBANISTA

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Eu, Moacyr Corsi Junior, portador(a) da Cédula de identidade, Registro Geral (RG)
32.436.333-3/SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob o n°276.669.718-77, Arquiteto e Urbanista cujo registro CAU A34791-4, autorizo a empresa
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita4111 no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°

• 10.266.352/0001-47, interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° 11/2019,
a minha inclusão como participante da equipe técnica para execução dos serviços.

Londrina, 23 de agosto de 2019

MOACYR CORSI JUNIOR
CPF 276.669.718-77

RG 32.436.333-3/SSP-SP
CAU A34791-4

orABEll/i(J DE NOTAS DE PIRACICABA
Casar Bozerra Rizxi Tabe

Recanheco pr smell-ant:a SFM valor, a(s) firm
1UNIOR(92340). Dóc.fè. SELO :AA.. AA0340721

PIRALICABA - SP, 22 de agesto de 2019 11:51:36
E* Test9 da verdade.,
MARIA APARECIDA CORREIA DE SOUZA RS

Código Segurança: 50504856504849574949534Y
Valido somente cos o selo de autenticidade.

-CENTRO
CARA- SP
2532-7100

;SAO JOSE. f,
13400-320 - PIRA
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de: MOOT

Itoeo''DE p401*-k—s

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUC;OES LIDA

R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 • SALA 01
CENTRO - CEP 13400-126

PIRACICABA - Si'
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kieolcAsPMA

CICAeAcida Correia de Souza,Screvente,one: (19) 
2532-7113

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 — Bairro CentrojPiracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: com erci al @corsi arqui tetura. com .br

Fone: 19 3302.9678
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AROUITETURA E CONSTRUCÓ"

,4 
ES LTDA - EPP., com sede na Rua Alferes José Caetano n° 1617 —

Centro, Piracicaba - SP, CEP 13.400-123, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 10.266.352/0001-47, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE representada na forma de seu contrato social e de outro lado o Sr.
FABIO ALESSANDRO SATO portador da cédula de identidade RG. n° 34.725.813-X, CPF/MF n°
221.247.788-03 e CREA-SP n°. 506,227.7998 com endereço na Rua Regente Fel ió n. 1179, Bairro Alemães - 
Piracicaba/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo ajustado a
Prestação de Serviços Profissionais de ENGENHARIA CIVIL, mediante as seguintes clausulas e condições:

CONTRATO DE FRESTA CÃO DE SER VICOS

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

0 CONTRATADO exercera as funções de Responsável Técnico na area de sua qualificação profissional,
responsabilizando-se pelos trabalhos de ENGENHARIA CIVIL a serem desenvolvidos pela empresa
CONTRATANTE.

§ único — O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente aos
serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

0 presente contrato tem sua vigência pelo período determinado de 02 (dois) ANOS, iniciando-se a partir da data
de assinatura deste instrumento particular.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRECO / PAGAMENTO / MEDICÃO

Pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a empresa pagará o preço definido
por base a responsabilidade técnica por ENGENHARIA CIVIL. 

13 2

::
'

na ordem de serviço, que teri
ets

As datas e periodicidade da responsabilidade e faturamento, bem como do pagamento serão definidas nas ordens
de serviço. o

rtr
tr

§ único — Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados serão recolhidos pelo CONTRATADO,
conforme definido pela Legislação Tributária.

CLAUSULA QUARTA — DA RESCISÃO

0 presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária
com antecedência minima de 30 (TRINTA) DIAS, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em
quaisquer emus para as partes.

§ único — o contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das clausulas deste contrato,
pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuizo de eventual indenização cabivel.

Rua Alferes Jose (.no 1,161f- Eairn; Centro PiracLiaiSr
www.corsiamuitetura.corn.br E-mail: contatofv(c)rs,artptetura.corn,,br

Fone: 19 33023678 -„ •
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CLÁUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS 

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor — Lei Complementar n° 8.078, de
11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável, e/ou, de 90 (noventa)
dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

§ único — A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do termino da
execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA — DA CONFIDENCIALIDADE 

A CONTRATADA se obriga a não divulgar os dados e informações que tiver acesso em razão do presente
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS DISPOSICÕES GERAIS. 

Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente
Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte
de exerce-lo a qualquer tempo.

§ 1° - Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou
subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob risco de ocorrer à rescisão imediata.

§ 20 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor
naquilo em que the forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DO FORO DE ELEICÃO.

As partes de comum acordo, elegem o Forum da Comarca Piracicaba/SP, para dirimir qualquer lide oriunda do
presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor
forma.

Piracicaba, 19 de julho de 2018.

CONTRATANTE

-77)
C ,I• QUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. —
CNN: 10.266.352/000147
MOACYR CORSI JUNIOR
Sócio Diretor
CPF 276.669.718-77
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DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP., com sede na Rua
Alferes José Gaetano n° 1617 — Centro, Piracicaba - SP, CEP 13.400-123, inscrito no
CNPJ/MF sob n°. 10.266.352/0001-47 e CAU/SP 27873-4, através do seu responsável legal o
Sr. MOACYR CORSI JUNIOR, inscrito no CPF 276.669.718-77, DECLARA, que o
profissional o Engenheiro Civil, Sr. FABIO ALESSANDRO SATO portador da cédula de

• identidade RG. 34.725.813-X, CPF/MF n° 221.247.788-03 e CREA/SP n° 506.227.7998 com
endereço na Rua Regente Feijó n. 1179, Bairro Alemães - Piracicaba/SP, compõem a Equipe
Técnica — ET.

•

Piracicaba, 19 de julho de 2018.

Ile "MORELIA.° Off
DE PIRACICABA

Maria Aparecida Correia
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DECLARAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Eu, PAW() Alessandro Sato, portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG)
34.725.813-x e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°
221.247.788-03, Engenheiro Civil, cujo registro CREA 506.227.7998 autorizo a empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°
10.266.352/0001-47, interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° 11/2019,
a minha inclusão como participante da equipe técnica para execução dos serviços.

Londrina, 23 de agosto de 2019

e4r4c-2,7 
Ali° Alessandro Sato
CPF 221.247.788-0,

RC 34.725.813-x
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Fone: 19 3302.9678
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CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCÕES LTDA - EPP., com sede na Rua Alferes José Caetano n° 1617 —
Centro, Piracicaba - SP, CEP 00.000-000, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 10.266.352/0001-47, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE representada na forma de seu contrato social e de outro lado o Sr.
CLAYTON STENICO portador da cédula de identidade RG. n° 27.715.781-X CPF/MF n° 266.720.838-20 e
CREA-SP n°. 506.232.620-0 com endereço na Rua Vereador Elidio Antônio Maniero n° 193, Pa. Conceicio I -
Piracicaba/SP, doravante denominado simplesmente CON FILATADO, resolvem de comum acordo ajustado a
Prestação de Serviços Profissionais de ENGENHARIA ELETRICISTA, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O CONTRATADO exercerá as funções de Responsável Técnico na area de sua qualificação profissional,
responsabilizando-se pelos trabalhos de ENGENHARIA ELETRICA a serem desenvolvidos pela empresa
CONTRATANTE, conforme solicitado na TOMADA DE PREÇO IV 12/2018 do Processo Administrativo n°
65888 da Prefeitura Municipal da Estância de Olímpia/SP.

§ único — O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente aos
serviços ora contratados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA

0 presente contrato tem sua vigência pelo período determinado de 02 (dois' ANOS, iniciando-se a partir da data
de assinatura deste instrumento particular.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO / PAGAMENTO / MEDICÃO 

Pelos serviços prestados pela CONTRATADA, a empresa pagará o prego definido na ordem de serviço, que terá
por base a responsabilidade técnica por ENGENHARIA ELETRICISTA. 

As datas e periodicidade da responsabilidade e faturamento, bem como do pagamento serão definidas nas ordens
de serviço.

As partes assumirão os tributos de suas respectivas responsabilidades, incorridos por força do presente contrato.

§ único — Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados serão recolhidos pelo CONTRATADO,
conforme definido pela Legislação Tributária.

CLÁUSULA QUARTA — DA RESCISÃO

0 presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação 6. parte contraria
com antecedência minima de 30 (TRINTA) DIAS, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em
quaisquer emus para as partes.

A
§ único — o contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato,
pela parte prejudicada, mediante denuncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.
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CLÁUSULA OUINTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS

Po,

Pr Orr, • —4
ret,_eryFica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor — Lei Complementar n° 8.07V,d)r3,te.

11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no /7,?
prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável, e/ou, de 90 (noventa)
dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

§ único — A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da
execução dos serviços.

a**

CLÁUSULA SEXTA — DA CONFIDENCIALIDADE 

A CONTRATADA se obriga a não divulgar os dados e informações que tiver acesso em razão do presente
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS DISPOSICÕES GERAIS. 

Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente
Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte
de exercê-lo a qualquer tempo.

§ 1° - Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou
subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob risco de ocorrer à rescisão imediata.

§ 2° - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor
naquilo em que the forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DO FORO DE ELEICAO. 

As partes de comum acordo, elegem o Forum da Comarca Piracicaba/SP, para dirimir qualquer lide oriunda do
presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, ern 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

CONTRATANTE

„.:._CORSTIRQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. — ME
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR
CPF 276.669.718-77

y TAB

o 00f lirfrkci
NOA iSI IUMIOR(H20). ou fePin casa -.5P. 22 de imt0e. -slutsra:

DE NOTAS -
Ea Santo

Mirrkt D. Usti Fresco - TebeiV
4o Ed. Ssai Cs* • CY 114%160 • Mackie/SP: (19) 2'014800 [WI /CM- Ott 07461944/0091.05

CONTRATADO

CLAYTON S CO
Engenheiro Ele asta
CREA: 506.232.620-0
CPF: 266.720.838-20
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DECLARAÇÃO ENGENHEIRO ELETRECISTA

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Eu, Clayton Stenico, portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) 27.715.781-x
e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° 266.720.838-
20, Engenheiro Eletricista, cujo registro CREA 506.232.620-0 autorizo a empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUCOES LIDA — EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°
10.266.352/0001-47, interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° 11/2019,
a minha inclusão como participante da equipe técnica para execução dos serviços.

Londrina, 23 de agosto de 2019

mco
C 266.720.838-20

RC 27.715.781-x
CREA 506.232.620-0

9 TARF1140 flFlifITOIR411A-Ç!'

Reconheço p61 semelha a COM valpr'e
CLAYTO,NeTENIC0(942 ue
Piracica - SP, 22 de 

verdade.
Ass. /
ESCS'EVENTE AU
5050485650484
V LIDO SOMEN

50
SELO DE AUTENTICIDADE

NCO - TABELIÃ
01P1:01161941/0001-05

Si

•
m Teste

FERNANDO VIEIRA
9,43 Atendente: Seguran a

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: com erci al akorsi arquitetura. com br

Fone: 19 3302.9678
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99)

Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA — EPP, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47, interessada em participar da licitação modalidade Pregão

presencial n° 11/2019, da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento As

determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que e seu

quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de
16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso )(XXIII do Artigo 70 da Constituição
Federal.

Londrina, 23 de agosto de 2019

'4'2'0„: it)001-4 1

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA
R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 SALA 01

CENTRO - CEP 13400-126
PIRACICABA - SP

"---Cff___S_LARITUITETc,A.-E-CEMSTRUCOES LTDA. - EPP
J: 10.266.352/000147

MOACYR CORSI JUNIOR
CPF 276.669.718-77

RU 32.436. 33

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: com erci al Acorsiarquitetura.com br

Fone: 19 3302.9678
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ANEXO III 
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Através da presente, autorizo o Sr. Moacyr Corsi Junior, portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) 32.436.333-3/SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°276.669.718-77 a participar do procedimento licitatório
acima referido, na qualidade de representante de CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.
— EPP , pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47. Para tanto, outorgo pessoa física supramencionadas
amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° 11/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que
venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Londrina, 23 de agosto de 2019

CORS • 11- ET E UCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

110 266 352/00014i1

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 - SALA 01

CENTRO - CEP 13400-126 I
PIRACICABA • SP

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail. comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA

O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°: 11/2019

A empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LIDA — EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10.266.352/0001-47 declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos
pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta para a prestação de serviço de elaboração de projetos completos
(arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de
Londrina.

Londrina, 23 de agosto de 2019

• •i- OU1 F7EC. UCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG32.436.333-3/SSP-SP

110 266 352/0001-4-771
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
R. ALFERES JOSE CAETANO, 1617 - SALA 01

CENTRO - CEP 13400-126
PIRACICABA - SP

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro I Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br I E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 33029678
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

As 9 horas e 15 minutos do dia 23 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos completos (arquitetônico e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina, com a presença

do Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores, Anderson

Rafael Delattre Abe, Bruna Fernandes Lonni Hipólito, Felipe Werlang Paim e Mauricio Calgarotto,

designados pela Portaria n°. 1 83/201 8 e pelo Edital do referido certame. Também acompanhou a sessão o
servidor Gabriel Cazado Candreva.

O Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado em Edital, e recebeu os envelopes de proposta e

documentação, bem como os documentos do credenciamento das empresas interessadas. Os envelopes e os

documentos do credenciamento foram rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes

presentes.

Foram credenciadas as seguintes empresas:

Nome da Empresa NI' do CNPJ ME/EPP Representante Identificação

CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA 10.266.352/0001-47 SIM MOACYR JUNIOR 32.436.333/SSP-SP

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA
LTDA 02.340.036/0001-40 SIM NEUDA DA COSTA

MEDEIROS 5.922.034

NS ENGENHARIA &
CONSTRUÇÕES LTDA 07.148.290/0001-64 SIM NIVALDO SALVATICO

JUNIOR CPF 801.617.239-34

MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP 06.164.906/0001-28 SIM EVERTON LEOPOLDINO

ALVES 325260254

A empresa CONCORDIA ENGENHARIA, CNPJ 13.697.820/0001-26, não apresentou representante que

atendesse as formalidades do item 12 do instrumento convocatório (não era administrador designado em

contrato social ou mandatário deste), portanto sua proposta foi recebida pelo Pregoeiro — contudo não

houve representante credenciado.

A empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, CNPJ 72.544.711/0001-38, apresentou os

envelopes abertos (rasgados) ao pregoeiro. 0 Pregoeiro recusou o recebimento e orientou que apenas
receberia os envelopes lacrados (conforme item 15 do instrumento convocatório) até o final do

credenciamento. Os envelopes foram lacrados com fita e reapresentados porém, o Pregoeiro recusou o

credenciamento novamente, pois o ato constitutivo não estava disponível para aferir se a pessoa que se

apresentava em nome da empresa detinha poderes de representação (descumprimento do item 11 do Edital).

Por fim, a empresa informou que não trouxe o contrato social, tampouco cópia autenticada, portanto o

Pregoeiro recusou seu credenciamento.
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Em seguida, o Pregoeiro procedeu A. abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas e as

ordenou em ordem crescente, nos termos da tabela abaixo:

Colocação Valor global Empresa
1° R$ 137.830,66 CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
2° R$ 140.654,82 CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
30 R$ 221.051,60 CONCÓRDIA ENGENHARIA
40 R$ 248.162,98 NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
5° R$ 279.944,00 MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

As propostas das empresas participantes foram vistadas por todos os representantes presentes.
Ato continuo, foram convocadas para a fase de lances as seguintes empresas: CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA e NS ENGENHARIA &

CONSTRUÇÕES LTDA.

Realizada a fase de lances conforme tabela anexa, obteve-se o seguinte resultado:

Colocação Valor global Empresa
1° R$ 107.000,00 CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
2° R$ 108.000,00 CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
30 R$ 248.162,98 NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Após a fase de lances, o Pregoeiro convocou os licitantes que tiveram seus preços alterados, nos termos do

item 35 do Edital, para que elas decomponham o valor global da proposta nos projetos indicados na planilha

orçamentária de suas propostas iniciais e encaminhem para o e-mail licitacao(Ocml.pr.gov.br até as 14h do

dia de hoje, 23 de agosto de 2019, que é a hora prevista para retorno das atividades da sessão pública de
licitação.

Então, o Pregoeiro passou A abertura dos envelopes de habilitação, passou aos representantes presentes para
rubrica, ato continuo, designou a Segunda Sessão Pública para o mesmo dia, na Sala da Presidência da
Camara Municipal de Londrina, no período da tarde, As 14:15, para continuidade dos trabalhos.

Os licitantes saem da presente Sessão Pública devidamente cientes da data, local e horário da próxima

Sessão Pública.

Pregoeiro:

ia-----Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de Apoio e servidores que a

Anderson Rafael Delattre Abe

Bruna Fernandes Lonni Hi

Felipe Werlang Paim 

Gabriel Cazado Candreva

ólito

a sessão:

ADEEMNi-, 

41.111.
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Mauricio Calgarotto

Licitantes:

Moacyr Junior 

Neuda da Costa Medeiros

Nivaldo Salvatico Junior

Everton Leopoldino Alves
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PP112019

HISTÓRICO DE PREÇOS DA FASE DE LANCES

NS ENGENHARIA CALTER CORSI
R$ 248.162,98 R$ 140.654,82 R$ 137.830,66
declina R$ 137.830,00 R$ 137.000,00
--- R$ 136.800,00 R$ 136.000,00
--- R$ 135.500,00 R$ 135.000,00
--- R$ 134.000,00 R$ 133.000,00
--- R$ 132.000,00 R$ 131.000,00
--- R$ 130.000,00 R$ 129.000,00
--- R$ 128.000,00 R$ 127.000,00
--- R$ 126.000,00 R$ 125.000,00
--- R$ 124.000,00 R$ 123.000,00
--- R$ 122.000,00 R$ 121.000,00
--- R$ 120.000,00 R$ 119.000,00
--- R$ 118.000,00 R$ 117.000,00
--- R$ 116.000,00 R$ 115.000,00
--- R$ 114.000,00 R$ 113.000,00
--- R$ 112.000,00 R$ 111.000,00
--- R$ 110.000,00 R$ 109.000,00
--- R$ 108.000,00 R$ 107.000,00
--- declina ---

4.0

Pagina 1
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ANEXO II 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°: 11/2019

Objeto: Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)
para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador
Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e
área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação
da guarita existente.

DADOS DA PROPONENTE

Razão Social:
CNPJ:
Pessoa para contrato:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Corsi Arquitetura e Construções Ltda. — EPP
10.266.352/0001-47 Inscrição Estadual: 535.446.515.110
Moacyr Corsi Junior
Rua Alferes Jose Gaetano n. 1617
comercialcorsiarouitetura.com.br
19 3302.9678

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do
edifício da Camara Municipal de Londrina

ITEM Descrição Qtde. Valor Unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e
levantamento arquitetônico da edificação existente 1 R$ 44.583,33

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 8.916,67

3

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de
reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (inclusos
fundações)

1 R$ 17.833,33

4
Projeto de instalações hidros sanitárias e de prevenção contra incêndios
completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de
reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 11.888,89

5
Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso
telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 11.888,89

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 11.888,89

Valor total da Proposta R$ 107.000,00

0 valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 107.000,00
(Cento e sete mil reais)

Rua Alferes José Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro l Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br E-mail: comercialcorsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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O prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a partir
do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

O prazo de validade da proposta de pregos é de 90 (noventa) dias

No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos, seguros,
taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

O pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em ate 15 (quinze)
dias ateis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

Dados Bancários:
Corsi Arquitetura e Construções Ltda —E PP
CNPJ: 10.266.352/0001-47

Nome do Banco: BRADESCO
Agência: 2209-8

Londrina, 23 de agosto de 2019

N° do Banco: 237
C/C: 030570-7

ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ: 10.266.352/0001-47
MOACYR CORSI JUNIOR

CPF 276.669.718-77
RG 32.436.333-3/SSP-SP

Rua Alferes Jose Caetano n° 1.1617 — Bairro Centro l Piracicaba/SP
www.corsiarquitetura.com.br E-mail: comercial@corsiarquitetura.com.br

Fone: 19 3302.9678
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PROPOSTA REVISADA - CORSI ARQUITETURA

Assunto: PROPOSTA REVISADA - CORSI ARQUITETURA
De: comercial@corsiarquitetura.com.br
Data: 23/08/2019 11:30
Para: licitacao@cml.prgov.br

Bom dia,

Segue em anexo proposta revisada referente ao PREGÃO PRESENCIAL no 11/2019

Att,

Anexos. - -

PROPOSTA REVISADA - CORSI ARQUITETURA.pdf 198KB

23/08/2019 13:15
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*calter
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N ° . 11/2019 

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda®calterdobrasil.com.br; mariana@catterdobrasil.com.br

ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n°55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

Comissão de Licitação

Prezados Senhores:

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta comercial para o fornecimento dos

seguintes projetos:

1. Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e

levantamento arquitetônico da edificação existente;

2. Projeto de sinalização e comunicação visual completo;

3. Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de

reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura

metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso

fundações);

4. Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção contra incêndios completo

incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de aguas

pluviais;

5. Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso

telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e

incêndio), CFTV e sonorização;

6. Projeto de instalações de ar condicionado completo.

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-1 32 - F: 483879-4802 www.calterdobrasil.com.br
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Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e

adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina

ITEM DESCRIÇÃO QUANTI. VALOR

UNITÁRIO
1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e

detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente
1 R$ 24.251,50

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 11.748,50

3

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de
reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente,
estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1

R$ 24.251,50

4
Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção contra incêndios
completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de
reaproveitamento de aguas pluviais

1

R$ 11.748,50

5
Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo —
incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena,
alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização

1

R$ 11.748,50

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 24.251,50

Valor total da proposta R$ 108.000,00

0 total da proposta de preços 6, R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

A proposta implica:

• Conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
• Validade de 90 (noventa) dias da proposta;

• Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame,
nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

• Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo VIII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa
em assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após
regularmente convocada.

Florianópolis, 23 de agosto de 2019.

13i
Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasil.com.br fr

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.15, por:luizfernando  pag. 462 



Proposta PR 11/2019 I CALTER DO BRASIL

Assunto: Proposta PR 11/2019 I CALTER DO BRASIL
De: <mariana@caIterdobrasil.com.br>
Data: 23/08/2019 11:42
Para: <licitacao@cml.prgov.br>
CC: T"neuda'" <neuda@calterdobrasil.com.br>, "iclaudia.calterdobrasir
<claudia@calterdobrasil.com.br>

Bom dia!!

Envio em anexo proposta da CALTER DO BRASIL revisada conforme repassado.

Qualquer dúvida estou a disposição!
Desde já agradeço!

Att.

Mariana Bamberg Amaral

Fone: +55 48 3879 4802

BR 1 Florianópolis 1 Contato 1 +55 48 3879 4802
SP 1 Madrid 1 Contato 1+34 91 319 12 00
MX 1 CD México 1 Contato 1+52 1 55 7827 5299
Mais informações em WWW,,c,altersjoj).N52,0,m.t11
20 anos - Fundada en 1998 - Ca!ter do Brasil Engenharia

Livre de virus. www.avast.com.

Anexos:

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL PR 11-2019 - REVISAO.pdf 118KB

I 41 23/08/2019 13:14
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PREGÃO PRESENCIAL No 11/2019

ENVELOPE N° 02— DOCUMENTAÇÃO

CALTIER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA/

CNPJ N° 02.340.036/0001-40

Calter do Brasil Engenh
Rua Patrício Farias, 55

Florianópolis/SC - CEP: 8:
Fone: +5548 3Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 464 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/000140

EVANDRO MEDEIROS BRAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 17/12/1975,casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF n° 677.025.030-68, carteirade identidade n° 7056440329, órgão expedidor SJS/RS, residente e domiciliado na RuaAceIon Eduardo da Silva, 77, 304 A, Córrego Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.037-408, Brasil.

NEUDA DA COSTA MEDEIROS, nacionalidade brasileira, nascida em 06/09/1947,divorciada, arquiteta, CPF n° 219.084.510-68, carteira de identidade n° 5922034, órgãoexpedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua 102 A, 200, Casa, Centro, Itapema,SC, CEP 88.330-584, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitaria de nome empresarial CALTER DO BRASILENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamentearquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob N1RE42205708409, com sede Rua Patrício Farias, 55, Sala 212, Itacorubi, Florianópolis, SC,CEP 88.034-132, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sobo n° 02.340.036/000140, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presentealteração contratual, nos termos da Lei IV 10.406/ 2002, mediante as condiçõesestabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: serviços deengenharia e arquitetura; elaboração de ensaios, análises, avaliações, perle ias elaudos; projetos: básicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo, descritivas,relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa e desenvolvimento,experimental, fiscalização e execução de obras; atuação em edificações: comerciais,industriais, educacionais, residenciais.; infraestrutura em geral: saneamento, portos eurbanismo, construção de edVicios, instalação de equipamentos industriais.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente aossócios: EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NEUDA DA COSTA MEDEIROS, comos poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial eextrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Hem-y Goy Petry Neto - Secretario-geral;

22/01/20
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIk LTDA

CNPJ n° 02.340.036/0001-40
ern favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bensimóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, quenão esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou emvirtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quevede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asrelações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos eobrigações resultantes do contrato social permanece FLORIANOPOLIS.

CLÁUSULA QUINTA. As Clausulas e condições estabelecidas ern atos já arquivadose que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei no10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"CAL TER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA"

CNPJ: 02.340.036/0001-40
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de CALTERDO BRASIL ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo de estabelecimento a expressão"CALTER DO BRASIL ".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rua Patrício Farias, 55, Sala212, Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.034-132, podendo quando convier aosinteresses sociais, abrir filiais, agência ou escritórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramode: serviços de engenharia e arquitetura; elaboração de ensaios, análises, avaliações,

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42203708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em littp://reainjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

(104-
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASILENGENHARIA LTDA

CNPJ n° 02.340.036/000140
perícias e laudos; projetos: betsicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo,descritivas, relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa edesenvolvimento, experimental, fiscalização e execução de obras; atuação emedificações: comerciais, industriais, educacionais, residenciais; infraestrutura emgeral: saneamento, portos e urbanismo, construção de edificios, instalação deequipamentos industriais.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 29/01/1998 e seuprazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA — O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre ossócios da seguinte forma:

Sócios
NEUDA

QUOTAS TOTAL
DA COSTA MEDEIROS

EVANDRO

90.000 45 R$ 90.000,00
MEDEIROS BRAZ

TOTAL
110.000 55 R$ 110.000,00
200.000 100 R$ 200.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá isoladamente aos sócios:EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NEUDA DA COSTA MEDEIROS, com poderes eatribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse dasociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos finssociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.
CLAUSULA OITAVA - Os sócios de comum acordo poderão fixar uma retiradamensal a titulo de pró-labore, para o administrador e de acordo com a legislação doimposto de renda.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas outransferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
Este documento pode ser A'erificado em Intp://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretwio-geral;

22/01/2019
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Página 3

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 467 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHAR LTDA

CNPJ n° 02.340.036/000140
igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas A.venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadecontinuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possívelou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveresserá apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que asociedade se resolva ern relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 dedezembro, quando será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial edo balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, oslucros ou perdas apurados.

Parágrafo primeiro: Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser emqualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.
Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dosócio, desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dossócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sóciosestão colocando ern risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegávelgravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme previsto no CódigoCivil/2002, Artigos 1030 e 1085.

Parágrafo Único: A exclusão somente poderá ser determinada ern reunião especialmenteconvocada para este fim, ciente o acusado, em tempo hábil, para permitir seucomparecimento e o exercício do direito de defesa.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador assina o presente contrato edeclara sob as penas da lei, que não es-Li impedido de exercer a administração dasociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por seencontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acessoa cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser N'erificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.a px
Chancela 94402423309320
Esta cópia for autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Herny Goy Petry Neto - Secretario-geral;

22/01/2019
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNP.1 n° 02.340.036/000140
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeironacional, contras normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fépública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — As partes de comum acordo elegem o Foro daComarca de Florianópolis, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações docontrato social para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando a qualqueroutro, por mais especial ou privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FLORIANÓPOLIS, 16 ds a ei ode 2019.

1/147M(V
EVANDRO DEIROS BRAZ

CPF: 67 .025.030-68

NEUDA DA COSTA MEDEIROS
CPF: 219.084.510-68

Reg: 81900000049350
Pagina 5

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov_br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia tin autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secrenuio-geral;
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMSECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÓMICO SUSTENTA VELJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Winter° de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

Ato Constitutivo422 0570840-9 I CNPJ Data de Arquivamento do

02.340.036/000140 1  19/02/2018
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)RUA PATRICIO FARIAS, 55- SALA 212, ITACORUBI, FLORIANÕPOLIS, SC, 88.034-132Objeto Social
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ENSAIOS, ANALISES, AVALIAÇOES, PERÍCIAS E LAUDOS. PROJETOS:
BÁSICOS, CONCEITUAIS E EXECUTIVOS. MEMÓRIAS: DE CÁLCULO, DESCRITIVAS, RELATÓRIOS, ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO,
SUPER VISÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS. ATUAÇÃO EM
EDIFICAÇÕES: COMERCIAIS; INDUSTRIAIS; EDUCACIONAIS, RESIDENCIAIS; INFRAESTRUTURA EM GERAL; SANEAMENTO, PORTOS E
URBANISMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.Capital: R$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(DUZENTOS MIL REAIS)

200.000,00

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ 

Participacão no çanital(R$1EVANDRO MEDEIROS BRAZ
110.000,00

677.025.030-68
NEUDA DA COSTA MEDEIROS 90.000 00

219.084.510-68

Ultimo Arquivamento
Data: 10/05/2019 Número: 20196540135

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento(s):

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para verificar a auterticidade acessoe informs a :Omen; 167749/20i 9-61 na

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(LI n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Espécie de Sócio
SOCK)

SOCIO

Administrador
Administrador

Administrador

Data de Inicio
de Atividade

29/01/1998

Prazo de Duração

Indeterminado

Término do
Mandato

)0CX)0(X)0(XX

XXXXXXX)0(X

Florianopolis - SC, quarta-feira, 15 de maio de 2019

c.sc.gov.br
de processos.

RI Asr.n. Rnr4GPs RARCFI I osCertisign - Autoridade Certincadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de infortrkitica

Presidéncia d a Rblica 
.
i Documento Assinado Digitalmente 15/05 

g
epú alte.r:;)

! Junta Comercial de Santa CatarinaCasa Civil i CNPJ: 83.565.648.0001-32 OhMedida Provisória N° 2.200-2, Voce deve instalar o certiftcado da JLICESCde 24 de agosto de 200). : www.iucesc.sc.00vbricartifirnm

Situação

REGISTRO ATIVO

Status
XX)00000000(XX

Eu, 
Conferi e assino.-f\\P4

\\A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Executiva de Serviços Públicos
Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento

Autorizamos o Contribuinte abaixo caracterizado a se estabelecer nesta cidade com a(s) atividade(s) abaixo relacionada(s).

Nome / Razão Social
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

Endereço

RUA PATRICIO FARIAS 55 SALA 212

Atividade(s)
Código

7111100
7112000
—.....

SERVICOS DE ARQUITETURA
SERVICOS DE ENGENHARIA
  FIM DA LISTA DE ATIVIDADES  

Descrição

CMC

514.622-4
Processo Lanc.

RGE0279282018
Data Registro.

20/04/2018
Valido Para

2019
Data Inicio Ativ.

20/04/2018
Horário

dias úteis: 0700-2200 sábado: 0700-2000 domingo: •

1. Este alvará so é válido se acompanhado do comprovante de pagamento (DAM, da Respectiva Taxa (Taxa de LIcenga para
Localização).
2. 0 licenciado se sujeita As leis fiscais desta municipalidade inclusive a sustentação do presente alvará.
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na
Internet, no endereço <http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação
de Documentos Eletrônicos informando o ff de documento 1860111 e código de segurança 59624595.

Assinatura Digital: 59624595042DEDB862369C41985CCFS34376981E
Data: 14/03/2019 09:56:59 Protocolo: 16464640 - Documento: 1860111

Documento autenticado digitalmente

(c)FMF SMF - Impresso : 10/06/2019 23:39:10
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01/08/2019 Receita Federal do Brasil

i 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
02.340.036/1-40000 
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/01/1998

NOME EMPRESARIAL
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CALTER DO BRASIL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONdC4ICA PRINCIPAL
41/0-4-00 - Construção de edifícios

CONGO E oEscRigÃo DAS ATIVIDADES ECONCAIICAS SECUNDARIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
71.11-1-00 -Serviços de arquitetura
71.12-0-00 -Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PATRICIO FARIAS

NÚMERO
55

COMPLEMENTO
SALA 212

CEP
88.034-132

BAIRRO/DISTRITO
ITACORUBI

MUNICIPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SOCIETARIOQKALON.COM.BR

TELEFONE
(47) 3367-8945

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2019 As 11:02:10 (data e hora de Brasilia).

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/copjreva/Copjreva_Solicitacao.asp

Página: 1/1
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22/07/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.340.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Unido (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 17:00:11 do dia 22/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2020.
Código de controle da certidão: DBB1.CEE5.2D21.EDB1
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

•{Y")

calter;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dadosda Secretaria de Estado da Fazenda.
0 nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal doportador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificadoque não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei ri
15.510/11.):

Lei n2 3938/66, Art. 154
190140073880400
17/07/2019 12:26:33

15/09/2019

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:http://www.sef.sc.gov.br

:)\
Este documento f assinado digitalme e \

Impresso em: 17/07/2019 12:2 tatter,
Iv /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Divida Ativa do Município

CMC

5146224
CNPJ

02.340.036/0001-40
Nome

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade da(s) pessoa(s)
• acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a

tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Divida Ativa do Município. Esta
▪ certidão refere-se exclusivamente á situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de

Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos,
passando o número do documento 2010250 e o código E28522F9

Certidão Número 27199X1
Emitida 14/08/2019 14:24:48
Válida até 12/11/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 14 de agosto de 2019
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Dig4al: 828522F9E2183384281313878709A6E321797E59C
Data: 14/08/2019 14:24:48 - Protocolo: 16741108 - Documento: 2010250
Documento auterdicado digitalmente

vi

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88010-300.http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Document

(c)PMF - Impresso : 15/08/2019 16:06:52
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12/08/2019 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.340.036/0001-40
Razão SOICiall:CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Endereço: R PATRICIO FARIAS 55 SALA 212 / ITACORUBI / FLORIANOPOLIS / SC /

88034-132

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

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

Validade:10/08/2019 a 08/09/2019

Certificação Número: 2019081001365252076211

Informação obtida em 12/08/2019 10:02:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crt.caixa.govbr/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

4

catter
42;_y
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nume: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.340.036/0001-40

Certidão n°: 179736864/2019
Expedição: 09/08/2019, As 08:46:54
Validade: 04/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
(umaz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

02.340.036/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

calter43
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16/07/2019 9134553
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Capital

CERTIDÃO 
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Tr: 6644339 FOLHA: 1/1

vista dos registros civeis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Capital, com distribuição anterior á data de 15/07/2019, verificou-se NADA CONSTAR em
nome de:

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA, portador do CNPJ: 02.340.036/0001-40. ***************************

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá serconfirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 -
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é valida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do enderego https://certeproc1g.fisc.justr

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

PEDIDO N°:
9134553

mIllIllhlIllIllu

Capital, terça-feira, 16 de julho de 2019.

Caiter
Ág
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Número do pedido: 72610
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICLkRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N2: 72610

À vista dos constantes no sistema eproc do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como
parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.340.036/0001-40
Certidão emitida As 16:53 de 15/07/2019.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Será negative quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
3) Certidão expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes
extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.brisco/abrirCadastro.do 

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico download
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ORCIC COM, 6.0

KALON 
CONTABILGEGACi

DECLARAÇÃO

Kalón Contabilidade Eireli ME, pessoa jurídica de direito

privado inscrito no CNPJ sob n2 10.536.521/0001-11, devidamente registrada no CRC/SC

sob n2 0070648-0, situada na Rua 770 n2 20 no Centro de Balneário Camboriú no estado

de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu sócio Ivan Claudio Cordeiro,

brasileiro, casado, contador, portador do CPF n2 016.490.149.37 devidamente registrado

no CRC/SC pelo n2 0036550-0/0, declarar que a empresa Calter do Brasil Engenharia

LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ 02.340.036/0001-40,

situada na Rua Patrício Farias 55 sala 212 no Bairro Itacurubi na cidade de Florianópolis

no estado de Santa Catarina, representado neste ato pelo sócio administrador o senhor

Evandro Medeiros Braz, brasileiro, casado. Engenheiro civil portador do CPF

677.025.030.68, esta enquadra no SIMPLES NACIONAL deste de 01/01/2019 e pretende

se beneficiar da Lei Complementar 123/2006 artigos 42 ao 45.

Sem mais para o momento pede-se deferimento.

Balneário Camborill 09 de agosto de 2019

IVAN CLAUDIO Assinado de forma digital por IVAN
CLAUDIO CORDEIRO:01649014937

CORDEIRO:01649014937 Dados: 2019.08.0908:41:54 -03'00'

Kalón Contabilidade, CRC/SC 7684/0 Rua 770, n° 20, Centro, Balneário Camborki — SC
CEP: 88.330-468 Telefones: (47) 33678945 / 21258945

e-mail: Ivancordeiro@kalon.com.br
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III I II

Presidência da Republica
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA registrado na Junta Comercial em
19/02/2018, NIRE: 42205708409, CNPJ: 02340036000140, estabelecida na(o) RUA
PATRICIO FARIAS, 55, SALA 212, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88.034-132,
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas
da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

III 1 IIII

FLORIANOPOLIS, 25 de abril de 2019.

EVANDRO MEDEIROS BRAZ

NEUDA DA COSTA MEDEIROS
Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM _i / Etiqueta de registro

Requerimento: 81900000545944

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/05/2019
Arquivamento 20196540135 Protocolo 196540135 de 08/05/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regiajucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticac,ao.aspx
Chancela 90853660778166
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-gera:

10/05/2019
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4t, -Nair
TERMO DE AUTENTICACAO

196540135

NOME DA EMPRESA CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
PROTOCOLO 196540135 -0810512019
ATO 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO 318 - ENQUADRAMENTO OE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42205708409
CNPJ 02.340.036,0001-40
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 10'05/2019
SOB N: 20196540135

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 67702503068- EVANDRO MEDEIROS BRAZ

Cpf 21908451068- NEUDA DA COSTA MEDEIROS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registm em 10/05/2019
Arquivamento 20196540135 Protocolo 196540135 de 08/05/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
Este documento pode ser verificado em httpi/reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 90853660778166
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

10/05/2019

calter
11S /

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 482 



MINISTÈRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
NIRE CNN
42205708409 02.340.036/0001-40
NOME EMPRESARIAL
CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL
Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diário Geral

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2018 a 31/12/2018 
NÚMERO DO LIVRO
1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
I86.81.46.2A.91. .8B.23.DO.E5.FA.90.113.3A.F7.67.51.D3.17.48

ESTE UVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Contador

Contador/Contabilista Responsável
Pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECO

CPF/CNP.I

02340036000140

01649014937

01649014937

NÚMERO DO RECIBO:
86.81.46.2A.91.98.8B.23.DO.E5.FA.90.1

B.3A.F7.67.51.D3.17.48-5

NOME

CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA

LTDA:02340036000140
IVAN CLAUDIO

CORDEIRO:0164901493 13598317
7

IVAN CLAUDIO
CORDEIRO:0164901493 13598317

7

N'SÉRIE DO
CERTIFICADO

RESPONSÁVELVALIDADE LEGAL

576984656604927617 15/02/2019 a
3 15/02/2020

01/06/2016 a
01/06/2019

01/06/2016 a
01/06/2019

Sim

Não

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2019 es 17:04:01

E8.4E.18.15.25.D6.A8.41
38.43.69.B2.9D.5B.B5.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alter ção da
Lei Complementar n° 124712014.
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51.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.340.036/0001-40

Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

' Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
• constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

42205708409

02.340.036/0001-40

1

Livro Diário Geral

Florianópolis

29/01/1998

31/12/2018

1517

TERMO DE ENCERRAMENTO

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

Livro Diário Geral

1

1517

01/01/2018

31/12/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.340.03610001-40
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
(-) ATIVO R$ (0,00) R$ 156.182,80

(-) CIRCULANTE R$ (0,00) R$ 115.093,80

(-) DISPONÍVEL R$ (0,00) R$ 2.602,02

(-) BENS NUMERÁRIOS R$ (0,00) R$ 2.602,02

(-) CLIENTES R$ (0,00) R$ 112.491,78

(-) DUPLICATAS A RECEBER R$ (0,00) R$ 112.491,78

(-) NÃO CIRCULANTE R$ (0,00) R$ 41.089,00

(-) IMOBILIZADO R$(0,00) R$ 41.089,00

(-) BENS EM OPERAÇÃO R$ (0,00) R$ 41.089,00

)DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTA R$ (0,00) R$ 0,00
0 ACUMULADA
(-) PASSIVO R$ (0,00) R$ 156.182,80

(-) CIRCULANTE R$ (0,00) R$ 24.703,00

(-) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ 15.000,00

(-) EMPRÈSTIMOS R$ (0,00) R$ 15.000,00

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ (0,00) R$ 3.840,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

RECOLHER R$ (0,00) R$ 3.840,00

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PRIVIDENCIARIAS R$ (0,00) R$ 5.863,00

(-) OBRIGAÇÕES COM 0 PESSOAL R$ (0,00) R$ 3.943,34

(-) OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS R$ (0,00) R$ 1.919,66

(-) PATRIMÕNIO LÍQUIDO R$ (0,00) R$ 131.479,80

(-) CAPITAL SOCIAL R$ (0,00) R$ 0,00

CAPITAL SUBSCRITO R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ (200.000,00) R$ (200.000,00)

(-) RESERVAS DE LUCROS R$ (0,00) R$ 131.479,80

(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (0,00) R$ 0,00

(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (0,00) R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

f A

ma 1 d&cater
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.340.036/0001-40
Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DesoriVio Nota Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 187.464,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 187.464,00

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (21.239,68)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (21.239,68)

(-) (-) PIS R$ (1.218,52)

(-) (-) COFINS R$ (5.623,92)

(-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido R$ (8.998,28)

(-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido R$ (5.398,96)

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 166.224,32

(=) LUCRO BRUTO R$ 166.224,32

(-) (+1-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (28.351,13)

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (26.551,43)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (617,85)

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (1.520,00)

(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (578,00)

(-) OCUPAÇÃO R$ (4.152,69)

(-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (864,35)

(-) DESPESAS COM VEÍCULOS R$ (1.108,94)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (17.709,60)

(-) COM VEICULOS R$ (60,00)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (60,00)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (33,79)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (33,79)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (1.705,91)

(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS R$ (1.705,91)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO R$ 137.873,19

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 137.873,19

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 137.873,19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituragao Digital — Sped

Versao 6.0.4 do Visualizador
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KALON
CONTABILIDADE colter

INDICES 
Empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Endereço RUA PATRICIO FARIAS 55/212 - FLORIANÓPOLIS SC
CNPJ 02.340.036/0001-40

Descrição do Indice Métrica Equação Indice f Critério Status

Indice de Liquidez Geral (ILG) = AC + RLP 156.182,80 6,32 >=1 ok
PC + ELP 24.703,00

Indice Liquidez Corrente (ILC)= AC 115.093,80 4,66 >=1 ok
PC 24.703,00

Solvência Geral (SG)= AT 156.182,80 6,32 ok
PC+ELP 24.703,00

Indice de Grau de Individamento (IGE)= PC + ELP 24.703,00 0,16 <=1 ok
AT 156.182,80

Florianopolis, 20/08/2019.

altergOPPO' .nharia Lt a
CNN: 02,340. 36/0001-40

Eng° Civil Eva ndro Medeiros Braz
(:REA 096258-5 QPsnorn,?' Técnir,r.S6cio Administrador
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15/07/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

EMPRESA SEM QUADRO TECNICO
Ratão Social: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.340.036/0001-40
Registro: 157584-8
Endereço: RUA PATRICIO FARIAS, 55, SALA 212 ITACORUBI

88034-132 FLORIANOPOLIS Sc
Número da alteração contratual: 6
Capital social atual: R$ 200.000,00 - DUZENTOS MIL REAIS

Aprovado em: 25/05/2018

Data da certificação: 09/05/2018

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC:
SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE ENSAIOS, ANALISES, AVALIACOES, PERICIAS E LAUDOS.
PROJETOS BASICOS. CONCEITUAIS E EXECUTIVOS; MEMORIAS DE CALCULO,
DESCRITIVAS,RELATOR10S, ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO, PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTAL, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS; ATUACAO
EMEDIFICACOES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, EDUCACIONAIS, RESIDENCIAIS; INFRAESTRUTURA EM
GERAL, SANEAMENTO, PORTOS E URBANISMO. ATIVIDADES LIMITADAS A AREA DA ENGENHARIA
CIVIL.

Responsáveis Técnicos:
Nome: EVANDRO MEDEIROS BRAZ
Responsabilidade Técnica aprovada em 25/05/2018
Carteira: Expedida pelo CREA-RN (Visada sob nro 096258-5 por este CREA-SC)
RNP: 2106991673
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Proftssional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218/73 DO CONFEA.

Nome: JOAQUIM AUGUSTO DE ALCANTARA BRAZ
Responsabilidade Técnica aprovada cm 25/06/2019
Carteira: 039602 Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 165658-0 por este CREA-SC)
RNP: 2204556505
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:RESOLUCAO 218/73, ART. 7, EM CONSONANCIA COMO ART. 7 DA LEI 5.194/66E
DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29.

Quadro Técnico:
EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS
Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal n"
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa jtirldia mencionada, beM como seus encarregados lécnicos, não se encontraM ern débito cinn o CREA-SC.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede afirma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a
participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribui0es.
A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 14:34;40 do dia 15/07/2019 válida ate 31/03/2020.
Código de controle de certidão: 0H24-C61D-54H0-D384 catter
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia antg9—

https://www.crea-sc.org.bdcreanet_emp/imp_certidao_qt php 1/2Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 488 
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Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela lasittivap Notibativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC NET - Certidrão de Pessoa Juridica

CR A-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet_emptimp_certidao_qt.php
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cio Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei N. 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Pagina 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

No 0000000507492

1911 II lIlllIlIIlIIIllIIll II II Ill II

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 27/11/2019

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10,
de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra
em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscrita a(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO 
Razão Social: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 11/03/2019
Registro CAU : PJ41679-1
CNPJ: 02.340.036/0001-40
Objeto Social: Exploração do ramo de: serviços de engenharia e arquitetura; elaboração de ensaios, análises,

avaliaçoes, perícias e laudos; projetos: básicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo,
descritivas, relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa e desenvolvimento,
experimental, fiscalização e execução de obras; atuação em edificações: comerciais, industriais,
educacionais, residenciais; infraestrutura em geral: saneamento, portos e urbanismo, construção de
edifícios, instalação de equipamentos industriais.

Atividades econômicas:
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
Capital social: R$ 200.000,00
Última atualização do capital: 08/03/2018

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Nome: NEUDA DA COSTA MEDEIROS
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 11/03/2019
Número do RRT: 7971460
Tipo de Vinculo: SÓCIO
Designação: sociA

Nome: CLAUDIA DA SILVA TROGLIO MEDEIROS BRAZ
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 21/03/2019
Número do RRT: 8150221
Tipo de Vinculo: EMPREGADO
Designação: ANALISTA DE PROJETOS PLENO

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ties) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta C
perderá a sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta Certidáo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.briapp/view/sight/ext o?forrn=Servicos, com a chav
Impresso em: 31105P2019 as 15:00:04 por: CALTER 00 BRASIL, ip: 186

-\\
utter)

idão
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.116117 ' *4 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

JURIDICA

No 0000000507492

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 11110111j111,)111.11,1i11,1,11111,11111j

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n° 50749212019
Expedida em 31/05/2019, FLORIANÓPOLIS/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: ZZD4BZ

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caulx.gov.bdapp/view/sight/extern com a c
Impresso em: 31/05/2019 as 15:00:04 por: CALTER DO BRASIL, ip: 18 2.2.199

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 491 



10/06/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Fisica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: EVANDRO MEDEIROS BRAZ
CPF: 677.025.030-68
Registro:
Visada sob o número: S3 096258-5 por este CREA-SC
Registro Nacional: 2106991673
Endereço: RUA ACELON EDUARDO DA SILVA 77 304 A CORREGO GRANDE

88037-408 FLORIANOPOLIS SC

Aprovado em: 10/09/2009

Expedido pelo CREA-RN

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data: 11/02/2009
Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218/73 DO CONFEA.
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data 100
constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.
A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 09:47:11 do dia 10/06/2019 valida até 31/03/2029.
Código de controle de certidão: 3H18-A019-3157-9H11

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125- CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php
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CerticliodeAcervoTécnico-CAT CREA-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252018097964Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade conduida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubrode 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e AnotagAo(5es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: EVANDRO NZDEIROS BRAZ
Registro  RN S3 096258-5
C.P  F   677.025.030-68
Data Nasc  17 /12/1975

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/02 /2009 PELO(A)
UNIVERSIDADE POTIGUAR
NATAL - RN

*ART 6605526-1
Empresa • CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Contratante..: FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Proprietário.: FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L
Endereço Obra: RUA CELESTINO NESI ESQUINA ALVARO CATAO SN
Bairro  CENTRO

88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 18/06/2018 Baixada em.. 08 /10/2018
Período (Previsto) - Inicio: 11/06/2018 Término • 17/08 / 2018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
ESTUDO

LEVANTAMENTO
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ..: 5.634,32 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 25,00 METRO(S)
PROJETO ARQUITETONICO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ..: 1.025,00 METRO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA calter

CertidAo de Acervo Técnico n° 252018097964 omitida em 08/10/ 1
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252018097964Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho .:
MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho .:

4.616,60 METRO(S) QUADRADO(S)

500,94 METRO(S) QUADRADO(S)
CENTRO EMPRESARIAL CONSTITUIDO DE UM PREDIO COMERCIAL COM 8 PAVIMENTOSCONJUGADO COM 04 GALPOES LOGISTICO COM AREA TOTAL DE 4 616 60 M2 ESTE PREDIO SITUASE NA RUA CELESTINO NEST ESQ ALVARO CATAO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71800089565, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018C97964
0 8 /10/2018,16:44:48

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT á qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meto
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT it valida em todo o território nacional,

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem corro de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

INCREA-SC

Certidão de Acervo Técnico n° 252018097964 emitida em 08/10/2
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FERNANDES
'iNGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para os devidos fins que o engenheiro civil, EVANDRO MEDEIROS BRAZ, registrado noCREA/SC sob o n° 096258-5, responsável técnico na Empresa Gaiter do Brasil Engenharia Ltda,inscrita no CNPJ: 02.340.036/0001-40, com endereço à Rua Patrício Farias, 55 - Sala 212, Ed.Vitória Eco, bairro ltacorubi, na cidade de Florianópolis/SC, telefone: (48) 3879 4802, inscritono CPF sob número 677.025.030-68 e RO 7056440329 SSPRS, executou como responsável técnico2 g

• t:a Elaboração de Projeto Executivo no período compreendido entre 11/06/2018 (onze de junho
P: dois mil e dezoito) data de inicio e 17/08/2018 (dezessete de agosto de dois mil e dezoito)
'Hata de término do contrato, os seguintes serviços:klaboração de Projeto Executivo de um Centro Empresarial, constituído de um prédio comercial53 g.

l
15orn 08 pavimentos, conjugado com 04 galpões logísticos, com area total de 4.616,60m2,aituado na Rua Celestino Nesi, esq. Rua Álvaro Catão, na cidade de Criciúma/SC. Atividadesticnicas descritas na tabela abaixo: 
]em.1E t, Classificação dos serviços Unid. 1 Quant.II= 1o Estudo Serviço topografico Planialtimétrico

Execução Sondagem; 
3

Lei 4co

it) 5 Projeto Fundação Profunda Tipo Estaca

F
- 8
Q39

Projeto Arquitetônico Edificação de Alvenaria Para Fins Comerciais
Projeto Concreto Estrutural

Projeto Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com
medição individual ou coletiva
Projeto Rede Hidrossanitaria

m2

m2

m2

m2

5.634,32

25,00

4.616,60

4.616,60

1.025,00

4.616,60

Projeto Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio
-Projeto Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores
Projeto Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência
Projeto Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência 

! Fri Z Projeto Muro de Contenção

01
c0

testamos, ainda, que os serviços foram executados de acordocu
&intro da qualidade esperada e dentro do prazo contratual.

_ MIH
IMP_

1A111
MOACIRJOFi.NNDES

Administrador / E g r vil / Resp. TécnicoCREA/SC Reg. ng 0 49-2 - RG ng 97.559/SSP
CPF n9 047.579.479-68

FERNANDES ENGENHARIA E E P, ENDIMENTOS LTD

com as

Florianópolis,

Pra
Em

aCO• CE:
Emol ilt$ 3,15*a § Ihoo eta
www coitt.br Consults

, eatterRodovia SC 447 • N°2501 • KM 2,5 • Localidade de Rio Fiorita • SiderópcktO. • CEF\ 88.860 0CNPJ: 83.728.360/0001-31 • Inscrição Estadual 250.645.173 • Fone (48) 3435-3667 • Fa 4 3-934
---r

m2

m2

m2

m2

m2

4.616,60

4.616,60

4.616,60

4.616,60

4.616,60
m2 500,94

normas brasileiras,

5 de o • iro de

VEROADIERA, a assinatura Ott IVOACIRpor F ANDES ENGENHARtA Ewnx 7DA.
$ de outubro de 2018.

va sea • Escrevente
S 1,50 Total: RS 5,05

008rayia do tipG NOR
88

C85528.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Pagina 1/2

DE ATESTADO.CREA-SC 2520
OM 

9 08297
I CAT

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(6es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: EVANDRO MEDEIROS BRAZ
Registro PN 53 0969PA-Ç
C P  F  677.025.030-68
Data Nasc  17/12/1975

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/02/2009 PELO(A)
UNIVERSIDADE POTIGUAR
NATAL - RN

0ART 7077976-5
Empresa  WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
Proprietário.: WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A
Endereço Obra: RUA MUNICIPAL ARRAIAL PONTA DO MATO S N
Bairro  POVO NOVO

96224 - CIDADE NAO CADASTRADA
Registrada em: 12/08/2019 Baixada em.. 13/08/2019
Período (Previsto) - Inicio: 01/11/2014 Termino • 30/03/2015
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7075138-3

Profissional: 096258-5 EVANDRO MEDEIROS BRAZ
PROJETO ARQUITETONICO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..:

PROJETO
ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..:

5.375,00 METROS QUADRADOS/MES

5.375,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO DO CENTRO PRODUTIVO INDUSTRIALIZACAO DE ADUELAS PRE FABRICADAS

DE CONCRETO ARMADO TORRE DE CONCRETO EOLICA AREA CONSTRUIDA UMA EDIFICACAO
INDUSTRIAL DE 4 500M2 E ALMOXARIFADO DE 875M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71900065733, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade r),-1 A veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019108297
13/08/2019,09:20:44

Certidão de Acervo Técnico n° 252019108297 emitida em 13/08/ 019
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resoiugão nc) i .025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
A CAT à qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado esiiver uu venha a ser integrado ao seu quadro técnico por rneiu
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional

Página 2/2

RF A -Sr- I CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
I 252019108297

Atividade concluida

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.otg.br) ou no site do CO tsiFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Kodovia Admar Lionzaga, 212O - ltacorubi - hionanopoils (SC), UL': tittkr.344.101
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

cREA-SC

late la
Certidão de Acervo Técnico n' 252019108297 emitida em 13/08 9
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, CNN sob No. 07.175.725/0001-60, atesta para

os devidos fins que o engenheiro civil, EVANDRO MEDEIROS BRAZ, registrado no

CREA/SC sob o No. 096258-5, residente e domiciliado na Rua AceIon Eduardo da Silva, No.

77/304 A, bairro Córrego Grande na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no CPF sob No

677.025.030/68 e RG 7056440329, executou como responsável técnico os seguintes

serviços.

Elaboração de projeto executivo arquitetônico e estrutural (estrutura metálica) do

CENTRO PRODUTIVO, destinado a industrialização de aduelas de concreto armado

para torres eólicas, com area construída de 5.375 m2.

• Local: Rua Arraial Ponta do Mato, sin, Povo Novo, Rio Grande/RS.

• ART: 5249710-0.

• Período: 01 de Novembro de 2014 a 30 de março de 2015.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados de acordo com normas vigentes, dentro

do prazo e da qualidade esperada.

JaraguA do Sul 04 de Abril de 2018

//
_

\-VIFG-C-KYdrPAM—ETh-OS ElITRICOs SIA

Joao Paulo Gualtierto da Silva

Diretor de Novas Energias - Eó!Ica fi Solar
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18/06/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Física

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JOAQUIM AUGUSTO DE ALCANTARA BRAZ
CPF: 183.715.820-72
Registro: 039602
Visada sob o número: S3 165658-0 por este CREA-SC
Registro Nacional: 2204556505
Endereço: RUA 102A 200 CENTRO

88220-000 ITAPEMA SC

Aprovado em: 31/05/2019

Expedido pelo CREA-RS

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS
Data: 14/01/1980
Atribuições profissionais: RESOLUCAO 218/73, ART. 7, EM CONSONANCIA COM 0 ART. 7 DA LEI 5.I94/66E
DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29.
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que ate esta data não
constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.
A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificactio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 10:25:35 do dia 18/06/2019 valida até 31/03/2020.
Código de controle de certidão: CH5D-784B-C8HA-F393

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
1111 CREA-SC

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

https://www.crea-sc.org.bricreanet/imp_certidao.phpDoc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 499 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Patrício Farias, n.2
55/212, bairro ltacurubi, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNRI/MF sob o n2 02.340.036/0001-40,
Inscrição Municipal 5146224, neste ato representado pelo Sócio-gerente EVANDRO MEDEIROS BRAZ, brasileiro, casado, inscrito no
CREA n° 96258-5, portador da Carteira de Identidade no n° 7056440329 e do CPF no 677.025.030-68, residente e domiciliado na
Rua Acelon Eduardo da Silva, bairro Córrego Grande, Florianópolis/SC, CEP: 88037-408.
CONTRATADO: JOAQUIM AUGUSTO DE ALCÂNTARA BFtAZ, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade no n2
8010889189 e do CPF no 183.715.820-72, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua 102 A, n2 200 - Itapema/SC, CEP: 88220-
000.
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO
0 objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável
Técnico pela empresa, CALTER do Brasil Engenharia Ltda, para todos os serviços habilitado para engenharia civil.
CLAUSULA SEGUNDA: PRAZO
A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado as partes rescindirem o contrato com aviso por escrito
com antecedência de 30 (trinta) dias.
CLAUSULA TERCEIRA: BAIXA DA RESPONSABILIDADE
A baixa da responsabilidade devera ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido,
conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica
fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo
profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III -
mudar o profissional de residência para local que, a juizo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV -
tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva
prestação da assistência técnica.
§ 12 - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
§ 22 - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento,
indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
§ 32 - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional s6 pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações
pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.
CLAUSULA QUARTA: JORNADA DE TRABALHO
Jornada de trabalho: de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
CLAUSULA QUINTA: VALOR A SER RECEBIDO
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 10 (dez) salários
mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) por mês.
CLAUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento mensal, com vencimento no dia 5 de cada mês, que sera pago mediante recibo.
CLAUSULA SÉTIMA: FORO
Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Florianópolis/SC, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
As partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Florianópolis, 23 de maio de 2019.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

_ ear jcbtok

CPF: +4.1 (1173o c!)

NOME: Mtl NsivS130-Oftmol-cg/ NOE:
CPF: 64v2,s-

o
N.

Il
p

t 
Ricardo Gelman:1es lloSet

jort3Tio Tabetto

CONTRATADO
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GrEfthya
Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Mênfis Engenharia ..tda., inscrita no
CNPJ sob N.° 05.368.448/0001-86, localizada e domiciliada em Portd Alegre/RS, que
tem como responsável técnico o engenheiro civil, Joaquim Augusto de Alcântara Braz,
inscrito no CREA/RS sob N.° 39602-D, cumpriu de forma satisfatória os serviços de
projetos, devidamente discriminados abaixo, de um prédio (comercial I serviços), com
03 (três) Andares, com área construída de aproximadamente 1.100,0C m2, sito a Rua
Wenceslau Escobar, N.° 942, em Porto Alegre/RS:

Item Discriminação

1. Sondagens de solo. — Furos.
2. Edificações de alvenaria para fins comerciais.
3. Fundações em concreto armado.
4. Estrutura de concreto armado em edificações,
5. Rede hidrosanitária em edificações.
6. Rede elétrica em baixa tensão.
7. Cabeamento estruturado (5/100Mbps/100Mhz)

4 8. Ar condicionado Central.
9. Anti-Incêndio (extintores).
10. Muro de contenção — pedra de Grês.

Quantidade tnidade

6,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

112,00
100,00

1.100,00
21,50

un.
m2
m2
m2
irn2
(n2
pt
TRs
m2
m3

Atestamos também que os serviços foram executados nos prazos tontratados, nada
tendo em desabono contra a referida empresa ou profissional.

\CREA-RS

CO CC» ORigiNAL--

I EM

Helga Matiza Batista GAITOS
Seto de Protocoto

CREARS

Porto Alegre, 08 de maio de 2003.

,
Grathya Construtora e Incorporadora Ltda.

CNPJ - 04.600.324/0001-11
Meade da C. Medeiros a

Sócio/Resp.Técnico

Av. Wenceslau Escobar, 932 — CEP 91900-000
Porto Alegre — RS — Fone (51) 3249-3300 catter3q
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO
NESTh CREA/RS SOB N° 2003022941 PARA FINS
DE CUMPRIMENTO DO § lo DO ART. 30 DA LEI
S.666/93; ESTANDO SEUS DADOS EM
CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N°
B02272039 DO ENG. CIVIL JOAQUIM AUGUSTO
DE ALCÂNTARA BRAZ.

Obs.: A art acima contempla os serviços de
projeto de edificações de alvenaria para fins
comerciais, instalação elétrica .em baixa tenso,
tubulação telefônica predial, fede, hidrossanitiria,
fundações superficiais, trutura ncreto
armado, proteção contr incêndio e catis fes,
muros de contenção e soijllagem.

Porto Alegre, 14 di maio de 2603.

Rig Civil Vera umaga
CREAMS 037105-D

Gerente Interina Dep. Fiscalização
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua So Luis, 77 - Bairro Santana I Porto Alegre (RS) I CEP 90620-170 I Fone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO N. 111/2019 - SART/NART/GRAT

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul CERTIFICA, a

pedido do Engenheiro Civil Joaquim Augusto de Alcântara Braz, registrado no Crea-RS sob o

n. RS039602-D, conforme solicitação SEI n. 2019.000005671-6, que o atestado fornecido

pela empresa Grathya Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ n. 04.600.324/0001-11,

datado do dia 08 de maio de 2003, cuja copia se encontra em anexo, está registrado no Crea-

RS sob o n.°2003022941 para o seguinte profissional:

Profissional ART n°

Engenheiro Civil Joaquim Augusto de Alcântara Braz 802272039

0 anexo dessa certidão é composto de duas folhas referente a copia do atestado acima

citado. E, por ser verdade, eu, Margarete Tomazi da Silva, Assistente Administrativa, digitei e

ao final desta assinarei a presente certidão, que, depois de lida, sera assinada pelo

Engenheiro Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz, chefe do Núcleo de ART e Acervo

Técnico, em Porto Alegre, RS, aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove.

jiionatiOrd
eieltbalita

14,

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE TOMAZI DA

'SILVA, Assistente Administrativo (a), em 29/05/2019, às 11:40,
conforme horário oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital
emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
1\12 de Série do Certificado: 1203049408220135277

Documento assinado eletronicamente por GERALDO OLIVEIRA
PETKOWICZ, Chefe de Núcleo, em 29/05/2019, as 14:47, conforme
horário oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no
âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 
8.539  de 8 de outubro de 2015.
N2 de Serie do Certificado: 1203049408036812347

▪ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site htto://sei.crea-
▪ rs.org.br/validar.html, informando o código verificador 0095453 e o código

CRC BE26C8DO.

Referência: Processo n°
2019.000005671-6 SEI r10 0095453v3 Local: Porto Alegre It
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Alcântara Braz Planejamento e Construções lida.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que o engenheiro civil Joaquim
Augusto de Alcântara Braz, registrado no CREA/RS sob n° 39602-D, excutou os serviços
discriminados abaixo, no Condomínio Hi!ado Henz, em 07 (sete) unidades habitacionais corn
aproximadamente 585,20 m2 de área construída, localizado a Rua Lafaye e Cruz, N° 545 —
Estancia Velha em Canoas/RS.

Planilha de serviços executados:
PROJETOS

Projeto de edificações de alvenaria para fins residenciais
Projeto de instalação elétrica em BT para fins residenciais
Projeto de estrutura de concreto armado em edificações
Projeto de rede hidrossanita ria em edificações
Projeto de porteiro eletrônico/interfone
Projeto para antena coletiva
Projeto de telefonia predial
Projeto de painel de medidores em BT (1.70 x 1.80)

EXECUÇÕES
Execução de edificações de alvenaria para fins residenciais
Execução de instalação elétrica em BT para fins residenciais
Execução de estrutura de concreto armado em edificações
Execução de rede hidrossanitaria em edificações
Execução de porteiro eletrônico/interfone
Execução para antena coletiva
Execução de telefonia predial
Execução de painel de medidores em BT (1.70 x 1.80>

Atestamos também que as obras se realizaram de acordo com as especificações técnicas, nada
tendo em desabono contra o profissional.

Porto Alegre, 1_1 de Margo de 2003.

Alcântara'Braz Lanel.e o ru aesiAda.
PJ 9 431624/0001- 7T___Jagu ema •mar Alcantr Braz

Saio-Gerente
,

Rua da Gávea, 351/202. Porto Alegre/RS - CNPJ 94431624/0001-07

calter
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO
NESTE CREA/RS SOB N° 2003020789 PARA FINS
DE CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI
8.666/93; ESTANDO SEUS DADOS EM
CONFORMIDADE COM AS ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N's.
039602510022, E00723051 E B01152840 DO ENG.
CIVIL JOAQUIM AUGUSTO DE ALCANIARA
BRAZ

Obs.: As art's acima contemplam os
serviços de projeto e execução de edificações de
alvenaria para fins residenciais, instalação elétrica
em baixa tensão, estrutura de concreto armado,
rede hidrossanitiria, tub ""o para antena
coletiva ou porteiro etrônico e tubulação
telefônica predial.

Porto Alegre 0 de . • I 0

V. •

Eng. Dal Vera -
CREA/RS 037

Gerente Interina Dep. Fiscalização
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL- ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luis, 77 - Bairro Santana I Porto Alegre (RS) I CEP 90620-170 I Pone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO N. 113/2019 - SART/NART/GRAT

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul CERTIFICA, a

pedido do Engenheiro Civil Joaquim Augusto de Alcântara Braz, registrado no Crea-RS sob o

n. RS039602-D, conforme solicitação SEI n. 2019.000005673-2, que o atestado fornecido

pela empresa Alcântara Braz Planejamento e Construções Ltda., CNPJ n. 94.431.624/0001-

07, datado do dia 11 de março de 2003, cuja cópia se encontra em anexo, esta registrado no

Crea-RS sob o n.°2003020789 para o seguinte profissional:

Profissional ARTs n's

Engenheiro Civil Joaquim Augusto de Alcântara 039602510022, B00723051,

Braz B01152840

0 anexo dessa certidão é composto de duas folhas referente a copia do atestado acima

citado. E, por ser verdade, eu, Margarete Tomazi da Silva, Assistente Administrativa, digitei e

ao final desta assinarei a presente certidão, que, depois de lida, sera assinada pelo

Engenheiro Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz, chefe do Núcleo de ART e Acervo

Técnico, em Porto Alegre, RS, aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE TOMAZI DA
SILVA, Assistente Administrativo (a), em 29/05/2019, as 12:06,
conforme horário oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital
emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6°, caput, do
Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Ng de Série do Certificado: 1203049408220135277

Documento assinado eletronicamente por GERALDO OLIVEIRA
PETKOWICZ, Chefe de Núcleo, em 29/05/2019, as 14:47, conforme
horário oficial de Brasilia, com o emprego de certificado digital emitido no
âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6°, caput, do Decreto ng 
8.539, de 8 de outubro de 2015.
N° de Série do Certificado: 1203049408036812347

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site htto://sei.crea-
•:,'*V. • rs.org.br/validar.html, informando o código verificador 0095459 e o código
1:11.4A.? • CRC 9F76227C.

Referencia: Processo ng
2019.000005673-2 SEI ng 0095459v2 Local: Porto Alegre

L.
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CONTRATO Of PRESTAC40 DE SERVICOS

CONTRATANTE; CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Patrício Farias, n.255/212, bairro ltacurubi, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 02.340.036/0001-40,Inscrição Municipal 5146224, neste ato representado pelo Sócio-gerente EVANDRO MEDEIROS BRAZ, brasileiro, casado, inscrito noCREA n2 96258-5, portador da Carteira de Identidade no n2 7056440329 e do CPF no 677.025.030-68, residente e domiciliado naRua AceIon Eduardo da Silva, bairro Córrego Grande, Florian6polis/SC, CEP: 88037-408.
CONTRATADO: SILVIO LUIZ ALVES FERREIRA, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG n° 8271982SDSPE e do CPF/MF n° 028.574.984/62 e registrado no CREA-SC sob n2 95509-1, com endereço na Rua Trompowsky n° 420/606,Florianópolis/SC.

ulAusummins: =fro
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de ResponsávelTécnico pela empresa, CALTER do Brasil Engenharia Lida, para todos os serviços habilitado para engenharia elétrica.Elaboração de projetos, consultorla, avaliação, manutenção e execução de serviços de engenharia elétrica, telecominucações, redeelétrica, iluminação pública, sistemas de protensão de descargas atmosféricas e demais serviços relacionados aos indicados acima.CLAUSULA SEGUNDA: PRAZO
A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. E facultado às partes rescindirem o contrato corn aviso por escritocom antecedência de 30 (trinta) dias.
CLAUSULA TERCEIRA: BAIXA DA RESPONSABILIDADE
A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido,conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídicafica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, peloprofissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II for o profissional suspenso do exercício da profissão; III -mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV -tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetivaprestação da assistência técnica.
§ 19- A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.§ 22 - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento,indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.§ 32 - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigaçõespendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.
CLÁUSULA QUARTA: JORNADA DE TRABALHO
Jornada de trabalho: de 20 (vinte) horas semanais.
CLAUSULA QUINTA: VALOR A SER RECEBIDO
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) saláriosmínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) por mês.CIAUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento mensal, com vencimento no dia 5 de cada mês, que será pago mediante recibo.
CLAUSULA SÉTIMA: FORO
Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Florianópolis/SC, com renúncia expressa aqualquer outro, por mais privilegiado que seja.
As partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Florianópolis, 28 de ai ile)019;-:,

eU
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

CONTRATADO

N
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CAWBR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
N° 0000008042304

INICIAL
INDIVIDUAL

1111111111111111
1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CLAUDIA DA SILVA TROGLIO MEDEIROS BRAZ
Registro Nacional: 221037-1 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.340.036/0001.-40
Contrato: 0002 Valor Contrato/Honoranos. R$ 1.700.00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em. 13/03/2019 Data de Inicio: 13/03/2019 Previsio de término:
Tipo de vinculo: EMPREGADO
DesignaOlo: ANALISTA DE PROJETOS PLENO
Apõe a conolusao das atividades tecnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Endereço: RUA PATRÍCIO FARIAS N°: 55
Complemento: 212 Bairro: ITACORUBI
UF: SC CEP: 88034132 Cidade: FLORIANÓPOLIS
Coordenadas Geograficas: Latitude: -27.5737545 Longitude: -48.510216

4. ATIVIDADE TÉCNICA 
Grupo de Atividade: 3- GESTÃO
Subgrupo de Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA
Quantidade: 220.00 Unidade. h
Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normastécnicas de acessibilidade da A.13Mr, na legislaçao especifica e no Decreto Federal n." 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

5.  DESCRIÇÃO

6. VALOR
Valor do RRT:
Total Pago:

R$ 94.76
R$ 94,76

7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JiA  •  )4
Dia

CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
CNPJ. 02.340.036/0001-40

CALTER 00 BRASIL ENOINHARIA
Neuda da Costa Medetro

Arquiteta e Urbanists
CAU N' 144044-6

Pago em: 20/03/2019

de 
Mae

de
Ano

4  "4,
C UDIA DA SILVA TROGLIGq0ED OS BRAZ

CPF: 629.257.170-04

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em http://siccau.catibr gov bilapp/view/sight/externo?form=Servicos.com a chave: yYaxc2 Impresso em: 21/03/2019 às 095918 por , ip 186 222 2.199

www.caubugav by
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
ARQUITETURA E URBANISMO N° 1303/2019

Através do presente instrumento particular de contrato que celebram entre si, de
um lado CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA, inscrita no CNRI. sob o n°
02.340.036/0001-40, estabelecida a rya Patrício Ferias. 55 — 212 Itacorubi —
CEP: 88034-132. Florianópolis/SC. através de seu representante legal. Sr.
EVANDRO MEDEIROS BRAZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do
CPF n.° 677 025.030-68, R.G. n.° 705.6440329, doravante simplesmente
denominado de CONTRATANTE, e de outro CLAUDIA DA SILVA TROGLIO
MEDEIROS BRAZ, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, com inscrição no
CAU n.°221037-1, CPF n*. 629.257 170-04, com escritório a residente e
domiciliado a Rua Acelon Eduardo da Silva,77 — 304a — Corrego Grande,
Florianopolis/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, com
fundamento nas normas constantes do Código Civil Brasileiro, Código Nacional
do Consumidor, Lei Federal n°. 12.378/2010, Resolução n° 21 (Atribuições) e
Resolução n° 64 (Tabela de Honorários), do CAU/BR, sendo regido por essas
leis, independente do que consta em suas cláusulas, têm justo e contratado entre
si o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 0 presente contrato tem como objeto a RESPONSABILIDADE TÉCNICA
junto ao CAUSC, pela empresa Calter do Brasil Engenharia Ltda, no pendo de
20h semanais, com inicio no dia 13/03/2019, por 1 (um) ano, prorrogável
automaticamente caso nenhuma das partes demonstre por escrito o interessede quebra de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os serviços a serem executados pela CONTRATADA, consistem na
responsabilidade técnica dos mesmos junto ao CAUSC

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS HONORÁRIOS
3 1 Pela prestação dos serviços ora contratados o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a importancia de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquentareais), mensalmente

3,2. 0 pagamento sera feito mediante (transferência bancária, deposito em
conta, pagamento em moeda corrente, etc), em um prazo de até 05 (cinco) diascorridos após a data de entrega da Nota Fiscal (ou recibo) ao CONTRATANTE

ca terzlh
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3.3. É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o recolhimento dos
impostos, taxas e emolumentos, federais, estaduais e municipais, contribuições
parafiscais e previdenciárias, que incidirem sobre a remuneração estipulada no
presente contrato.

34. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO, ligadas direta ou
indiretamente com o objeto do contrato, incluindo-se Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, outras taxes, fotocopias, emolumentos,
viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo do CONTRATANTE.
3.5 Todas as despesas pagas pelo CONTRATADO e que não tiverem sido
adiantadas pelo CONTRATANTE, deverão ser reembolsadas, mediante
apresentação dos comprovantes quitados, ou recibo, devidamente preparado e
assinado pelo CONTRATADO

3.6. As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários,
serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês,
correção monetária pelo IGPM Índice Geral de Preços do Mercado - da FGV,
ou outro índice que o substituir, além das custas processuais e honorários
advocaticios, caso ocorra a rescisão contratual por inadimplencia e ação judicial.

CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
4.1. E de responsabilidade única do CONTRATADO a execução dos serviços
descritos no objeto do contrato e cumprimento dos prazos estabelecidos:
4.2. Respeitar o Código de Obras do Município e demais disposições legais
relativas ao ordenamento e ocupação do solo, alem das NBR n. 9050 -
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e NBR
13532 - elaboração de projetos de edificações - arquitetura.
4.3. A prestação de serviços pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE não
implica em vinculo trabalhista entre as partes e reger-se-á exclusivamente pelos
dispositivos do Código Civil Brasileiro.
4.4. 0 CONTRATADO obriga-se a manter SIGILO sobre todos os termos e
condições deste instrumento, bem como acerca de quaisquer informações,
materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, projetos, croquis,
orçamentos, ou quaisquer dados ou informações gerais que. em razão do
presente contrato, venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhe
tenham sido confiados, não podendo sob qualquer pretexto, reveler, reproduzir
ou deles dar conhecimento a terceiros
4.5. 0 presente instrumento representa a totalidade da avença entre as partes
relativa ao seu objeto, substituindo e quitando devidamente todas e quaisquer
contratações anteriormente firmadas entre as partes versando o mesmo objeto,
sejam tácitas ou expressas.

4.6. 0 CONTRATANTE não responderá solidaria nem subsidiariamente pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios e de ordem social, decorrentes da
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contratação de pessoal por parte do CONTRATADO para dar cumprimento ao
presente contrato.

4.7 Os atendimentos a serem realizados pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, serão no escritório profissional do CONTRATADO,
exclusivamente durante o horário comercial, compreendido das 08 as 11h3Omin,
de segunda a sexta-feira.

CLAUSULA QUINTA - FORO DE ELEIÇÃO

f-1 1 Para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato fica eleito pelas
partes o Foro da comarca de Florianópolis/SC.

Por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 vias de igual
teor. juntamente com 02 testemunhas, valendo o presente como titulo executivo
extrajudicial.

FlorianõpolisISC 13 de março de 2019
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*calter

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE SERÁ

COORDENADOR GERAL

PREGÃO PRESENCIAL N °. 11/2019

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@calterdobrasit.com.br; mariana®catterdobrasil.com.br

ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sala 212, Bairro ltacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

Comissão de Licitação

Prezados Senhores:

Em atendimento ao PREGÃO PRESENCIAL N °. 11/2019, a CALTER DO BRASIL

ENGENHARIA LIMITADA, inscrita no CNPJ n° 02.340.036/0001-40, declara que o sócio e
profissional EVANDRO MEDEIROS BRAZ, CREA IV 096258-5, será o Coordenador Geral da
equipe técnica para execução dos serviços descritos no edital, caso esta empresa logre
vencer a presente licitação.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

e d6 en haW\iria Lt /a
CNN: 02.3 0.036/0001-40

Eng° Civil Eva dro Medeiros Braz
CREA 096258-5 Respons vel Técnico/Sócio Administrador

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianopotis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasit calter
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*calter

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
PREGAO PRESENCIAL N °. 11/2019 

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@calterdobrasil.com.br; mariana@calterdobrasil.com.br

ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132 

;6, Comissão de Licitação

Prezados Senhores:

Em atendimento ao item 49.4 do PREGÃO PRESENCIAL N °. 11/2019, declaramos que
os profissionais EVANDRO MEDEIROS BRAZ, CREA n° 096258-5, SILVIO LUIZ ALVES
FERREIRA, CREA-SC n° 95509-1 e CLAUDIA DA SILVA TROGLIO MEDEIROS BRAZ, CAU n°
221037-1, detentores dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo edital
citado acima, segundo os quais nos propusemos habilitar no PREGÃO PRESENCIAL N'.
11/2019, serão os Responsáveis Técnicos que realizarão os serviços descritos no edital,
caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Florian de agosto de 2019.

genhari Ltda
CNIP.1: 02.340.136/0001-40

Erig° Civil EvanOo Medeiros Bras
CREA 096258-5 Resnonsivel Técnico/Sócio Administrador

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobr pnirter)
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lk caller

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224
CNPJ: 02.340.036/0001-40 1NSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@catterdobrasit.com.br; mariana@catterdobrasit.com.br
ENDERECO: Rua Patrício Farias, n° 55 sata 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

Prezados Senhores:

Em atendimento ao item 49.5 do PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, o profisionat
EVANDRO MEDEIROS BRAZ inscrito no CREA SC sob n° 096258-5, portador da Cédula de
Identidade n° 7056440329, inscrito no CPF sob o n° 677.025.030-68, autoriza sua
inclusão n equipe técnica de projeto que estão descritos no edital, caso esta
empresa logre vencer a presente licitação.

lorianópo agosto de 2019.

1U 791 0 asi Engenharia Ltda
/ CNN: 02.3 0.036/0001-40

Eng° Civil Ev, dro Medeiros Bras
CREA 096258-5 Responsive' Técnico/Sócio AdmInistrador

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 tww.calterdobrasii.com.b 
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*caller
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224
CNPJ: 02.340.036/0001-40 INSC. ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@calterdobrasil.com.br; mariana@calterdobrasil.com.br
ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sata 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

Prezados Senhores:

Em atendimento ao item 49.5 do PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, o profisional SILVIO
LUIZ ALVES FERREIRA inscrito no CREA SC sob n° 95509-1, portador da Cédula de
Identidade n° 8271982 SDSPE, inscrito no CPF sob o n° 028.574.984-62, autoriza sua
inclusão n equipe técnica de projeto que estão descritos no edital, caso esta
empresa [ogre vencer a presente licitação.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

JklA dk FA/
Eng. Eletricista Silvio Luiz Alves Ferreira

Engenheiro Eletricista - Calter do Brasil

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasitRite r
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*miter
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA

CNPJ: 02.340.036/0001-40

INSC. MUNICIPAL: 5146224

INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: (48) 3879 4802 E-MAIL: neuda@calterdobrasil.com.br; mariana@calterdobrasil.com.br

ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC CEP: 88.034-132

COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

Prezados Senhores:

Em atendimento ao item 49.5 do PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019, a profisional
CLAUDIA DA SILVA TROGLIO MEDEIROS BRAZ inscrito no CAU SC sob n° 221037-1,
portador da Cédula de Identidade n° 003047270, inscrito no CPF sob o n° 629.257.170-
04, autoriza sua inclusão na equipe técnica de projeto que estão descritos no
edital, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

Arquiteta e Urbanista Claudia Troglio Medeiros Braz

Arquiteta e Urbanista • Catter do Brasil

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-1 32 - F: 48 3879-4802 www.catterdobrasil
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNPJ n°02.340.036/0001-40

EVANDRO MEDEIROS BRAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 17/12/1975,casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF n° 677.025.030-68, carteirade identidade n° 7056440329, Orgâo expedidor SJS/RS, residente e domiciliado na RuaAcelon Eduardo da Silva, 77, 304 A, Córrego Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.037-408, Brasil.

NEUDA DA COSTA MEDEIROS, nacionalidade brasileira, nascida em 06/09/1947,divorciada, arquiteta, CPF n° 219.084.510-68, carteira de identidade n° 5922034, órgãoexpedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua 102 A, 200, Casa, Centro, Itapema,SC, CEP 88.330-584, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CALTER DO BRASILENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamentearquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob N1RE42205708409, com sede Rua Patrício Farias, 55, Sala 212, Itacorubi, Florianópolis, SC,CEP 88.034-132, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sobo n° 02.340.036/0001-40, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presentealteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condiçõesestabelecidas nas clausulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: serviços deengenharia e arquitetura,- elaboração de ensaios, análises, avaliações, perícias elaudos; projetos: básicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo, descritivas,relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa e desenvolvimento,experimental, fiscalização e execução de obras; atuação em edificações: comerciais,industriais, educacionais, residenciais.; infraestrutura em geral: saneamento, portos eurbanismo, construção de edifícios, instalação de equipamentos industriais.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente aossócios: EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NEUDA DA COSTA MEDEIROS, comos poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial eextrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, noentanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42203708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este document() pode ser verificado cm http://reginjucesc.sc.gov.bilautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretinio-gerat

22/01/2019
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CN13.1 n° 02.340.036/0001-40
ern favor de qualquer dos coristas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, quenão está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou emvirtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quevede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asrelações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA QUARTA. 0 foro para o exercício e o cumprimento dos direitos eobrigações resultantes do contrato social permanece FLORIANOPOLIS.

CLÁUSULA QUINTA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivadose que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Ern face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n010.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA

"CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA"

CNPJ: 02.340.036/0001-40
CLÁUSULA PREVIEIRA - A sociedade girara sob o nome empresarial de CALTERDO BRASIL ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo de estabelecimento a expressão
"CALTER DO BRASIL ".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rua Patrício Farias, 55, Sala212, Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.034-132, podendo quando convier aosinteresses sociais, abrir filiais, agência ou escritórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramode: serviços de engenharia e arquitetura; elaboração de ensaios, análises, avaliações,

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gOV.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-gera4
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNP.I ti° 02.340.036/0001-40
pendas e laudos; projetos: básicos, conceituais e executivos; memórias: de cálculo,descritivas, relatórios, atividades de gerenciamento, supervisão, pesquisa edesenvolvimento, experimental, fiscalização e execução de obras; atuação emedificações: comerciais, industriais, educacionais, residenciais; infraestrutura emgeral: saneamento, portos e urbanismo, construção de edificios, instalação deequipamentos industriais.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 29/01/1998 e seuprazo de duraçâo 6 por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA 0 capital social e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre ossócios da seguinte forma:

sócios QUOTAS TOTAL
NEUDA DA COSTA MEDEIROS 90.000 45 R$ 90.000,00
EVANDRO MEDEIROS BRAZ 110.000 55 R$ 110.000,00
TOTAL 200.000 100 R$ 200.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.
CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá isoladamente aos sócios:EVANDRO MEDEIROS BRAZ e NEUDA DA COSTA MEDEIROS, com poderes eatribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse dasociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos finssociais, nos termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002.
CLAUSULA OITAVA - Os sócios de comum acordo poderão focar uma retiradamensal a titulo de pró-labore, para o administrador e dc acordo corn a legislação doimposto de renda.

CLAUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas outransferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Ceitifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NIRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocurnentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Hemy Goy Petry Neto - Secretario- eral

22/01/2019
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCTEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNN n° 02340.036/0001-40
igualdade de condiçaes e preço direito de preferencia para a sua aquisição se pastas LI
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSULA DÉCIMA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possívelou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que asociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, quando será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial edo balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, oslucros ou perdas apurados.

Parágrafo primeiro: Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser emqualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.
Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dosócio, desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dossócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sóciosestão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegávelgravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme previsto no CódigoCivil/2002, Artigos 1030 e 1085.

Parágrafo Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente
convocada para este fim, ciente o acusado, em tempo hábil, para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 0 administrador assina o presente contrato edeclara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração dasociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acessoa cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

Req: R1900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 N1RE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIDA
Este documento pode ser verificado em littp://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta cópia tin autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

22/01/2019
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°7 DA SOCIEDADE CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA

CNN n° 02.340.036/0001-40
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeironacional, contras normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fépública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — As partes de comum acordo elegem o Foro daComarca de Florianópolis, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações docontrato social para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando a qualqueroutro, por mais especial ou privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FLORIANÓPOLIS, 16 d o de 2019.

ANDRO DEIROS BRAZ
CPF: 67 .025.030-68

NEUDA DA COSTA MEDEIROS
CPF: 219.084.510-68

Req: 81900000049350

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/01/2019
Arquivamento 20197323383 Protocolo 197323383 de 22/01/2019 NTRE 42205708409
Nome da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em littp://reginjucesc.se.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94402423309320
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretalio-geral:

22/01/2019
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ANEXO VII— MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

A empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA/EPP, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
CNPJ/MF sob o n° 02.340.036/0001-40 interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial n° 11/2019, da Câmara Municipal de Londrina, Estado
do Paraná, em cumprimento As determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECLARA, sob as penas da lei, que em seu quadro de pessoal não há menor de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro
tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Florianópolis, 19 de agosto de 2019

Nome: Evandro Medeiros Braz
RG: 7056440329/RS
CPF: 677.025.030/68
Cargo: Sócio administrador e responsáv

444
e do Brasil enharia Ltda

CNP): 02.340.0 6/0001-40

Eng° Civil Evandro iledeiros Braz
CREA 096258-5 Responsável TécnicolSócio Administrador

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-1 32 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasit. (ter
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 1

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do
profissional JOAQUIM AUGUSTO DE ALCANTARA BRAZ
referente es Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional JOAQUIM AUGUSTO DE ALCANTARA BRAS

Registro: Rs039602
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 124

RNP: 2204556505

Número de ART: 531604
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PAULO SCHIMITZ
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA EPITACIO PESSOA 299
Complemento:
Cidade: CANOAS

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Data de Inicio: 06/09/1983 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Registrada em: 06/09 /1983 Baixada em: 10/09/1984

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:
0 -PROJETO E EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 114,18 m2
1-PROJETO E EXECUCAO FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES 114,18 m2

2 -PROJETO E EXECUCAO INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM. 114,18 m2

3 -PROJETO E EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES 114,18 m2

4 -PROJETO E EXECUCAO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES 114,18 m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
2 / 124  

Número de ART: 835472
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: CELSO ARTHUR SCHENK
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA POA CIDADE JOIA 481 B
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 30/08/1985 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

Bairro:
UF:

o

Registrada em: 30/08/1985 Baixada em: 30/01/1986

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES

CPF/CNPJ:

N°:

N°:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
71,14

71,34

o

Und:

caller
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2-EXECUCAO

3-EXECUCAO

4-EXECUCAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HTDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
3 / 124  

Número de ART: 992297
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA
Contratante: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL CALDWELL 820
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 18/11/1986 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Página. 2

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

71,14

71,14

71,14

n2

m2

m2

Registrada em: 26/11/1986 Baixada em: 18/12/1986

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

O -LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ED1FICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LAUDO TECNICO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEL
4 / 124  

Número de ART: 2008076-4 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VALQU IRIA S. FERREIRA
Rua:
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO BOTICARIO, 742
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 13/01/1988 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO

1-EXECUCAO

Vinculado á ART:

MPOG:

Quant:
61,00

N°:

N° C

Und:
in2

o

Registrada em: 13/01/1988 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:
Bairro:
UF:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
COdigo:

CPF/CNPJ:
Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS—FINS RESIDENCIAIS

EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS—FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
5 / 124  

Número de ART: 2229708-8
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: LUIZ PAULO ALBRECHE DA SILVA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Tipo de ART:
Participação técnica:

Bairro:
UF:

N°:

Vinculado a ART:

N°: 0

MPOG:

Quant:
47,18

4/, 111

Und:

O

Registrada em: 03/04/1989 Baixada em: 03/05/1989

CPF/CNPJ:

CEP:

N°: o

calter
62
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA AV CELESTINO BERTOLUCCI 495
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 03/04 /1989 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR

6 / 124  

Número de ART: 2229710—O Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ PAULO ALBRUCHE DA SILVA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA

Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página. 3
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CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

Und:
m2

Registrada em: 19/05 /1989 Baixada em: 19/06/1989

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

OR. NOEMI VALLE DA ROCHA 120 SERRARIA

Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 19/05/1989 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

I-PROJETO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

CPF/CNPJ:

NO:

Vinculado à ART:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO ARQUITETONICO, CALCULO ESTRUTURAL, DE UMA OBRA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR.

/ 124  

Número de ART: 2254318-0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIZ PAULO AL BRECHE DA SILVA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

N°:

MPOG:

Quant:
377,27

377,27

Und:
m2

m2

O

Registrada em: 12/06/1989 Baixada em 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA DR NOEMI VALLE DA ROCHA 1120
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 12/06/1989 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

N°:

N°:

0

é- \
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Atividade Técnica:
O -PROJETO E EXECUCAO

Descrição da Obra/Serviço:
REDE H1DROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
HID DE UMA RESID UNIFAMILIAR
8 / 124  
Número de ART: 2254320-2
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO CELSO ANTUNES DA COSTA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GIJAIBA LOTE 04
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro:
UF:

Página. 4
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1373650

Quant:
2(01,00

Und:
rn2

Registrada em: 27/07/1989 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 27/07 /1989 Previsão de Término: / / Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Código:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -PROJETO E EXECUCAO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
HIDROSSANITARIO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR
9 / 124  
Número de ART: 2322106-6 Tipo de ART: Registrada em: 11/10/1989 Baixada em: 27/12/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: CASENCO ENG. LTDA CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: LoTEAMENTo DA LAGOA GRAVATAI - RS
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAI UF: RS CEP:

Vinculado à ART:

N°:

N°: 0

Celebrado em:

Data de Inicio: 11/10/1989 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

1-EXECUCAO

2-EXECUCAO

3-EXECUCAO

CPF/CNPJ:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
REDE DE ESGOTO

REDE DE ESGOTO

TERRAPLENAGEM

EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJ. E EXEC. DE REDE DE ESGOTO MISTO.
10 / 124  

Número de ART: 2254319-1
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

MPOG:

Quant:
- z

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:
m2

Und:

o

Registrada em: 08/01/1990 Baixada em: 08/02 /1990

calte
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
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Contratante: JOSE LIR sANTI
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA B N. 378
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 08/01/1990 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Pagina. 5
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CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código.

PROJETO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

/ 129  
Número de ART: 2026628-0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: S I LAMAR NAI BERT / SORAIA NAI BERT
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL RoNDoN, 452
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 21/11/1990 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica:

O -LEVANTAMENTO

CPF/CNPJ:

1373650

N°:

Vinculado à ART:

Registrada em: 21/11/1990

CPF/CNPJ:

Bairro:
UF: CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

CPF/CNPJ:

N°:

MPOG:

Quant: Und:

0

m2

Baixada em: 21/12 /1990

N°:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LEVANTAMENTO DE UM PREDIO P/FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE E APROVACAO JUNTO SEC. DA SAUDE.
12 / 124  
Número de ART: 2504040-0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: S I LAMAR NAI BERT / SORAIA ZATTA NAIBERT
Rua:
Complemento:
Cidade:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL RoNDoN, 452
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro:
UF:

N°:

Und:

Registrada em: 17/01/1991 Baixada em: 17/01/1991

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 21/11/1990 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Vinculado à ART:

N°:

N°:

0

calter
6.5

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 529 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-AVALIACAO

Código:

Descrição da Obra/Serviço:
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23

Pagina. 6

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant: Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
MODIFICACAO EM PREDIO P/ FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA.
13 / 124  

Número de ART: 2026629-0 Tipo de ART: Registrada em: 11/12/1990 Baixada em: 27 /12/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SEVERIANA DE ALCANTARA FERBEIRA CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA VERANOPOLIS 491 APTO: 03
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 11/12/1990 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O -PROJETO E EXECUCAO REFORMA

1-PROJETO E EXECUCAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
4 i 121  

Número de ART: 2557783-8
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

AUMENTO ARQUITETONICO

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: GENOINO DE PAOLI
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO JOSE DA SILVA 121
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/12/1991 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO E EXECUCAO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
42,49

42,49

No: 0

Und:
OIL

m2

Registrada em: 13 /12 /1991 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

N°:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geograficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PREDIO DE APARTAMENTOS C/299,76 M2
15 / 124  

Número de ART: 2557784-9
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

Registrada em: 23/01/1992

N°:

MPOG:

Quant:
299,76

Und:
1112

O

Baixada em: 27 /12/2002

\)\-
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Contratante: LUIZ FERNANDO DA SILVA LEMOS
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:
Observação:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página.
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CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ANTONIO BATISTA, 315, L. 10, Q. K
Complemento: Bairro:
Cidade: VIAMAO UF: RS

Data de Inicio: 01 /01 /1 992 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

CPF/CNPJ:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL EM ALVENARIA. REF. NOTIFICACAO 067195 / 92
16 / 124  

1373650

Vinculado ã ART:

MPOG:

Quant:
138,35

N°

N°:

Und:

O

Número de ART: 2557 7 8 6-0 Tipo de ART: Registrada em: 17/09/1992 Baixada em 17 /10/1992
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAGAL I SCHMITT CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA MARQUES DO NERVAL, 485
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 17/09/1992 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O -PROJETO DESMEMBRAMENTO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
17 / 124  
NOrnero de ART: 2843142-5
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJ E CONSTR
Rua:
Complemento:
Cidade:

Celebrado em:Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE DE ALENCAR, 658/204
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
624,31,

N°:

N°:

Und:
m2

Registrada em: 23/06/1993 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 21/06/1993 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:

Vinculado a ART:

N°:

N°:

O

alter)
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Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -CARGO E FUNCAO

Código:

Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
NA QUALIDADE DE RT
18 / 124  
Número de ART: 2942815-7
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE LUIZ ALFONSO LOUZADA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: Q. 15 LOTE 4 PRAIA JARDIM OLIVIA
Complemento: Bairro:
Cidade: ARROIO DO SAL UF: RS

Participação técnica:

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/03/1999 Previsão de Término: /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Página. 8
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CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant: Und:

Registrada em: 21/03/1994 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado á ART:

MPOG:

Quant:
0-EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 171,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA 2 PAV. ALVENARIA C/171 M2
19 / 124  
Wilmer° de ART: 3112417-0 Tipo de ART: Registrada em: 09/10/1995 Baixada em: 09/11/1995
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IMOBILIARIA COMERCIAL RIVIRRA CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

N°:

N°:

Und:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: PRAIA RivIERA-TOFtRES
Complemento:
Cidade: TORRES

Celebrado em:

Data de Inicio: 09/10/1995 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO

N°:

Vinculado á ART:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
20 / 124  
Número de ART: 3112418-1
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

Registrada em: 20/03/1996

N°: 0

MPOG:

Quant: Und:

o

Baixada em: 27/12/2002

caller\
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Contratante: ALCANTARA BRAZ
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

PLANEJAMENTO E CONSTR. LTDA

Celebrado em:

JACIPUIA,333-BAIRRO GUARUJA

Bairro:
UF:

Página. 9
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CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

1373650

Vinculado a ART:

N°:

N°:

Data de Inicio: 03/01/1996 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código. MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0-EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 518,68 m2
1-EXECUCAO TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 518,68 m2
2-EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES 518,68 m2
3-EXECUCAO INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM. 518,68 m2
4-EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES 518,68 m2
5-EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF. 518,68 m2
6-EXECUCAO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES 518,68 m2
7-EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 518,68 m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO COM 150M2CADA, APROXIMADAMENTE, COMO CO-EXECUTOR
21 / 124

Número de ART: 3112419-2 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO-DEMHAB CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOAQUIM CRUZ, 555-BAIRRO PARTENON
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: Rs CEP:

Data de Inicio: 15/02/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

1-EXECUCAO TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

2-EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES

3-EXECUCAO INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

4-EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES
5-EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
6-EXECUCAO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

1-EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES COM 38M2 CADA, APROXIMADAMENTE, COMO CO-EXECUTOR

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
878,00

878,00
878,00

878,00

878,00

878,00

878,00

878,00

o

Registrada em: 20/03/1996 Baixada em: 27 /12/2002

N°:

N°:

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

O

\\J\

alter
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22 / 124  

Número de ART: B02611186
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GTE SOCIEDADE ALEMA DE COOPERACAO TECN I cA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página, 10

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 09/06/2004 Baixada em: 22 /11/2004

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

E BECOS NO BAIRRO RESTINGA VELHA
Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 01/07/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-FISCALIZACAO REDE DE AGUA

1-FISCALIZACAO REDE DE ESGOTO

2-FISCALIZACAO TERRAPLENAGEM

3-FISCALIZACAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

4-FISCALIZACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PAV. ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, INCLUINDO RUA COLISEU

Vinculado a ART:

N°:

N°:

NA RESTINGA VELHA, POA / RS

23 / 124  

Número de ART: B02611187 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GTZ SOCIEDADE ALEMA DE COOPERACAO TECNICA ISE
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA IRMA NELY - REGIAO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

MPOG:

Quant:
742,04

742,04

742,04

742,04

742,04

Und:

O

Registrada em: 09/06/2004 Baixada em: 22 /11 /2004

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

M. DA CONCE I CAO
Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 01/07 /1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-FISCALIZACAO REDE DE AGUA

I-FISCALIZACAO REDE DE ESGOTO

2-FISCALIZACAO TERRAPLENAGEM

3-FISCALIZACAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO

4-FISCALIZACAO EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS

5-FISCALIZACAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PAVIMENTACAO, NA REGIAO DA MARIA DA CONCEICAO EM POA/RS

Vinculado à ART:

N°:

N°: 0

MPOG:

Quant:
550, 00

550,00

550,00
550,00
550,00
550,00

0

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

alter
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24 / 124  

NOmero de ART: B02611188
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GTZ SOCIEDADE ALEMA DE COOPERACAO TECNICA
Rua:
Complemento:
Cidade:
Contrato
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA I, REGIAO DO CAMPO DA TUCA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Pagina. 11

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 09/06/2009 Baixada em: 22/11/2004

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Vinculado a ART:

Data de Inicio: 01/07 /1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-FISCALIZACAO REDE DE ESGOTO

1-FISCALIZACAO TERRAPLENAGEM

2-FISCALIZACAO EDIF1CACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

3-FISCALIZACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

4-FISCALIZACAO MUROS DE CONTENCAO

5-FISCALIZACAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PAV. ASFALTICA NA RUA I, REGIAO DO CAMPO

25 / 124  

Número de ART: B02611189 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: GTZ SOCIEDADE ALEMA DE COOPERACAO TECNICA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: BECO E ACESSOS NA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

N°:

N°: 0

o

MPOG:

Quant: Und:
358,00

358,00

rn
rn

358,00 III

358,00 In

358,00 In

358,00 In

DA TUCA, EM POA-RS

Registrada em: 09/06/2004 Baixada em: 22 /11/2004

CPF/CNPJ:
O

CEP:

Tipo de Contratante:

REGIAO MEDIANEIRA-TRONCO
Bairro:
UF: RS CEP:

Vinculado a ART:

Data de Inicio: 01/07/1996 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-FISCALIZACAO TERRAPLENAGEM

1-FISCALIZACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

2-FISCALIZACAO EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS

3-FISCALIZACAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PAV. ASFALTICA NA REGIAO MEDIANEIRA TRONCO, EM POA-RS

N°:

N°:

26 / 124  

Número de ART: B02611190 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Quant:
2.778,00

2.778,00

2.778,00

2.778,00

Und:
In

In

Registrada em: 09/06/2004 Baixada em: 22/11/2004

alter
\,71
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Contratante: GTZ SOCIEDADE ALEMA DE COOPERACAO TECNICA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página. 12

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA 12,14 E B. REGIAO MATO SAMPAIO

Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 01/07/1996 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-FISCALIZACAO

1-FISCALIZACAO

2-FISCALIZACAO

3-FISCALIZACAO

Descrição da Obra/Serviço:
REDE DE ESGOTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

MUROS DE CONTENCAO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado á ART:

MPOG:

Quant:
172,50

172,50

172,50

172,50

N°:

N°:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PAV. ASFALTI CA, EM RUAS NA REGIAO DO MATO SAMPAIO, EM POA-RS

2 -7 / 124  

Número de ART: 2 55 7 7 8 8 -2 Tipo de ART: Registrada em: 04/03/1997
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA. CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço:
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

AVENIDA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 1212

Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 04/03 /1997 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

1-PROJETO

Descrição da Obra/Serviço:
RODOVIA

TERRAPLENAGEM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
28 / 124  

NOmero de ART: 2920490-1
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: VERA REGINA ARAUJO DE OLIVEIRA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:

Celebrado em:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Und:

Baixada em: 09/09/1997

N°:

Vinculado á ART:

N°: O

MPOG:

Quant:
29.000,86

29.000,86

Und:
m2

m2

o

Registrada em: 28/05/1997 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:
Bairro:
UF:

Tipo de Contratante:
Vinculado a ART:

N°: o

tatter
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Endereço da obra/Serviço: RUA GILBERTO LASTE 145
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 28/05/1997 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
HABITACAO UNIFAMILIAR
29 / 124  

Número de ART: 3672451-2
Forma de Registro:
Empresa Contratada: ALCANTARA

Contratante: ALCANTARA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

BRAN PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

BRAN PLANEJ.E CONSTR.LTDA

Celebrado em:

JACIPAIA, 264

Data de Inicio: 10/07/1997 Previsão de Término: /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

2-EXECUCAO

3-EXECUCAO

4-EXECUCAO

5-EXECUCAO

Bairro:
UF:

Página. 13

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
287,37

N°: C

Und:
m2

Registrada em: 07/01/1998 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.DE 2 UNIDADES HABITACIONAIS EM COND.170,00 M2 CADA
30 / 124  
Número de ART: 30257 6 8 - 9 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANJAMENTO E CIA. LTDA .
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato R$ 0, 00
Aga() Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JAC I PUI Z , 264 - GUARuJA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/09/1997 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
341,70
341,70
341,70

341,70

341,70

341,70

N°:

N°:

Und:
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

o

Registrada em: 29/04 /1999 Baixada em: 13/11/1997

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

N°:

N°

O

¡ate!)
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Atividade Técnica:
0-EXECDCAO

Descrição da Obra/Serviço:
DEMULICAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE DEMOLICAO DE CASA DE MADEIRA DE 41,50M2.
31 / 129  
Número de ART: 3580832-2 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.
Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJ . E CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Pagina. 14

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Quant:
41,50

Und:

Registrada em: 16/09/1997 Baixada em: 16/10/1997

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 1212
Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 16/09/1997 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

I—ESTUDO

Descrição da Obra/Serviço:
PAVIMENTACAO ASFALTICA

ENSAIOS DE SOLOS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
32 / 124  

NOrnero de ART: 358 0 8 33 —3
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: W ILI ON ARAUJO
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA GILBERTO LASTE , 155
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 16 /10/1997 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica:
O- PROJETOE EXECUCAO

1-PROJETO E EXECUCAO

2 -PROJETO E EXECUCAO

Descrição da Obra/Serviço:
TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

MUROS DE CONTENCAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
33 / 124  

Número de ART: 3672452-3 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

•“:0,00

N°:

N°:

Und:
r1/

O

Registrada em: 16/10/1997 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geograficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:

O

Registrada em: 30/01/1998 Baixada em: 01/03/1998

2-/ Eater
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Contratante: ME TRoPLAN
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: NAO CONSTA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 15/12/1997
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0- PROJETO

1-PROJETO

2 -PROJETO

3 -PROJETO

4 -PROJETO

Celebrado em:

Previsão de Termino:

Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Página. 15

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código;

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°: 0

TOPOGRAFIA 747,90

PAV I MENTAC AO AS FAIT ICA 747,90

GEOTECN IA 747,90

SONDAGEM 747,90

S I NAL I Z AC AO 747,90

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJ.PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS GRECIA,IUGUSLAVIA E ATMORE EM CACHOEIRINHA

34 / 124  

Número de ART: 2557790-4 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE ANTONIO CORREA LOPES
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Agar) Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CONDOR, 516 VILA CECILIA
Complemento:
Cidade: VIAMAO

Celebrado em:

Data de Inicio: 17/12/1997 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário;

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O -PROJETO SERVICO SAO RELACIONADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PLANILHA PARA USUCAPIAO

35 / 124  

Número de ART: 039602510018 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: WLADIMIR SANTOS DA SILVA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Und:

Registrada em: 17 /12/1997 Baixada em: 17/01/1998

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:

Registrada em: 01/09/1999 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:
Vinculado a ART:

N°: o

fcater
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Endereço da obra/Serviço: AVENI DA ARARANGUA, 196
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 01 / 03/1998 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO E EXECUCAO

Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUCAO DE HIDROSSANITARIO.
36 / 124  

Número de ART: 3580840-0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAz PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: WLADIMIR DA SILVA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ARARANGUA, 196
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 01/03 /1998 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

Página. 16
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CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
181,50

N°:

Und:
rn2

Registrada em: 27/08/1999 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
181,50

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM 181,50M2, LOCALIZADA A AV. ARARANGUA, 196 - GUARUJA
37 / 124  

Número de ART: 3672456-7 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA

Contratante: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE DE ALENCAR 658/204
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

N°:

N°:

Und:
in?

O

Registrada em: 20/03 /1998 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

CEP:

Data de Inicio: 19/03/1998 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -CARGO E FUNCAO SINALIZACAO

1-CARGO E FUNCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES

2 -CARGO E FUNCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CPF/CNPJ:

N°:

N°:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
30,00

30,00

30,00

Und:
h/ seio

Sem

h/sem

alter
7 6
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NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO
38 / 124  
Número de ART: 3672459-0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: ALcANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO 1212
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Celebrado em:

Data de Inicio: 24/07 /1998 Previsão de Termino:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO TERRAPLENAGEM
1-EXECUCAO DRENAGEM

Descrição da Obra/Serviço:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
39 / 124  
Número de ART: 803360754
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALE. BRAT PLANEJAMENTOS CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CRICIUMA, 345
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/09/1998 Previsão de Termino:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O- PROJETOE EXECUCAO

Página. 17

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 24/07 /1998 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

N°:

Vinculado a ART:

N°:

MPOG:

Quant:
29.000,00
29.000,00

Und:
m2
m2

o

Registrada em: 01/07 /2005 Baixada em: 19/08 /1999

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
AREA ACRESCIDA AO PROJETO ORIGINAL DE 135,76M2 PARA 147,83M2
40 / 124  
Writer° de ART: 039602510008 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.
Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJ. E CONSTRUCOES
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato R$ 0,00
Ação Institucional

Celebrado em:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
12,07

N°:

N°:

Und:
m2

Registrada em: 17/11/1998 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:
Vinculado à ART:
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Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: Rs

Data de Inicio: 16/11/1998 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO MUROS DE CONTENCAO

Descrição da Obra/Serviço:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO NO LOTEAMENTO DONA GEORGINA
41 / 124  

Número de ART: B00723052
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CRICIUMA N° 357

Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/12/1998 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Bairro:
UF:

Página. 18

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
71,41

N°:

Und:

Registrada em: 19/06/2000 Baixada em: 21/01/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.ARQ.E HIDROS.
42 / 124  

NOmero de ART: 3580839-9 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJ. E CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:

Celebrado em:

CPF/CNRJ:

Vinculado á ART:

MPOG:

Quant:
197,83

147,83

N°:

N°:

Und:
m2

m2

Registrada em: 17/12/1998 Baixada em: 16/01/1999

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO 1212
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 17/12/1998 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

O -PROJETO DRENAGEM

1-PROJETO MUROS DE CONTENCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

N°:

Vinculado á ART:

N°:

MPOG:

Quant:
29.000,00

29.000, 0

O

Und:
rol

Ifi

alter
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1373650

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO DE DRENAGEM E MURO DE ARRIMO NO LOTEAMENTO DONA GEORGINA.

43 / 124  

Número de ART: BO 130 7733 Tipo de ART: Registrada em: 16/07/2001 Baixada em: 05/01/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANA BEATRIZ SALGADO
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA cRIciumA 351
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 04/03/1999 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

2-EXECUCAO

CPF/CNPJ:

Bairro:
UF: CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENClAIS

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

REDE RIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

N°:

Vinculado à ART:

CPF/CNPJ:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.DE UMA UNIDADE HABITACIONAL SITO A RUA CRICIUMA 351 COM 147,83 M PoA/Rs
44 / 124  

Número de ART: 039602510022 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJAm.E coNsTRucoEs LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA LAFAYETE CRUZ, 4D. P LT .3A, 3B, 3C
Complemento: Bairro:
Cidade: CANGUCU UF: RS

Data de Inicio: 08/09/1999 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

2-EXECUCAO

3-EXECUCAO

4-EXECUCAO

5-EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORT. ELETRONICO

TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

N°:

MPOG:

Quant:
147,83

147,83

147,83

Und:
m2

m2

nil

Registrada em: 11/11/1999 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

CPF/CNPJ:
MPOG:

Quant:
585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

585,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC. DE EDIFICACAO ESTRUTURAL,HIDROSAN.ELETRICO,TELEFONICO,ANTENA DE TV E PORTEIRO ELETRONICO

N°:

N°:

0

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

ÇJ

calter
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Número de ART: 039602510023
Forma de Registro:

Tipo de ART:
Participação técnica:

Pagina. 20

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 16/09/1999 Baixada em: 14/10/1999

Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: JULIO CEZAR NEVES
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: ESTRADA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

JOA0 DE OLIVEIRA REMIAO, 980 - AGRONOMIA
Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 14/09/1999 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO ARQUITETONICO
46 / 124  
Número de ART: 3956232-5
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CRIScIUMA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
410,00

N°:

N°:

Und:
11,2

o

Registrada em: 01/12/1999 Baixada em: 31/12/1999

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

N°345, 351 E 357, GUARUJA
Bairro:
UF: Rs

Data de Inicio: 01/12/1999 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica:
0 -PROJETO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
REDE DE ESGOTO PLUVIAL (PROJETO)
47 / 124  

Descrição da Obra/Serviço:

NOrnero de ART: 3 95 62 3 4 - 7
Forma de Registro:
Empresa Contratada. NENHUMA EMPRESA

Contratante: SR. MANUEL MELLO
Rua:

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
i6,on

N°:

N°:

Und:
to

Registrada em: 10/01/2000 Baixada em: 27 /12/2002

CPF/CNPJ:

Bairro:
UF: CEP:

Tipo de Contratante:
Vinculado à ART:

N°: O

alter
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Endereço da obra/Serviço: SHOPPING CENTER IGUATEMI, 189
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 10/01/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:

0-EXECUCAO
1-EXECUCAO
2-EXECUCAO
3-EXECUCAO

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:

TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REFORMA NO SALAO COMERCIAL 184 SHOPPING CENTER IGUATEMI

48 / 124  

NÚmero de ART: 3956235-8
Forma de Registro:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRA Z

Contratante: MANUEL MELLO
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:

Tipo de ART:
Participação técnica:

PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA .

Celebrado em:

Bairro:

UF:

Página. 21
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CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:

12,00

12,00
12,00
12,00

N°:

Und:

m2

m2
m2
m2

Registrada em: 12/01/2000 Baixada em: 03/03/2000

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: SHOPPING CENTER IGUATEMI, N° 184
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:

Data de Inicio: 11/01/2000 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-EXECUCAO PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23

1-EXECUCAO DEMOLICAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
REFORMA NO SALAO COMERCIAL N' 184, NO SHOPPING CENTER IGUATEMI

49 / 124  

Número de ART: 4019293-3 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ENGENHO OTAVIO FURTADO, 238
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 24/02/2000 Previsão de Término: / /
Finalidade:

Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
12,00
12,00

N°:

N°: O

Und:

m2
m2

o

Registrada em: 23/02/2000 Baixadaem: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

N°:

N°: O

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

O

Und•

cater)
\
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O -PROJETO E EXECUCAO DEMOLICAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
DEMOLICAO DE EDIFICACAO DE MADEIRA

50 / 124  

NOmero de ART: 4019291-1 Tipo de ART:
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SR .MANUEL MELLO

Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Participação técnica:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página. 22

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 22/02/2000 Baixada em: 27/12/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: SHOPPING CENTER IGUATEMI - LOJA 184
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 29/02/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO E EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORREU/TOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUCAO DE LUMINOSO - COMUNICACAO VISUAL

51 / 124  

Número de ART: B00723051 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAS PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato R$ 0, 00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LAFAYETE CRUZ 545
Complemento:
Cidade: CANOAS

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/03/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

1-PROJETO

2 -PROJETO

3 -PROJETO

4 -PROJETO

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:

Registrada em: 26/04/2000 Baixada em: 19/04/2000

CPF/CNPJ:

CEP:

N°:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORT. ELETRONICO

TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJ.COND.7 UNID.HABITACIONAIS

52 / 124  

Número de ART: 300723054
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

Registrada em: 30/05/2000

N°: C

MPOG:

Quant:
585,20

585,20

585,20

585,20

585,20

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

Baixada em: 15/12/2002

rç‘v
caller)
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Contratante: ESCOLA E .E . FUNDAMENTAL DAVID CANABARRO CPM
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LYDIA MOSCHETI 200
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 02/05/2000 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

Página. 23

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

0-EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
SERVICOS E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE, SEM COBERTURA, COM 652 m2, COM ILUMINACAO E

CERCAMENTO.
/ 124  

Número de ART: B00845486 Tipo de ART: Registrada em: 30/06/2000 Baixada em: 11/11/2000
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA IARA DE MARCHI DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado a ART:

MPOG:

N°:

N°:

Und:

o

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0, 00

Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOAO VIEIRA DE AGUIAR
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/06/2000 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:

Tipo de Contratante:

SOBRINHO 115
Bairro:
UF: RS

Descrição da Obra/Serviço:

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

0 -PROJETO E EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
ACRESCIMO DE AREA NA RESIDENCIA

CPF/CNPJ:

Quant:
652,00

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:
m2

o

54 / 124  

Número de ART: B00845485 Tipo de ART: Registrada em: 06/07 /2000 Baixada em: 05/02/2001
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA
Contratante: ESTADO DO RS /SECRETARIA DE OBRAS PUBL .E SAN. CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LOUREIRO DA SILVA 295
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Celebrado em:

CEP:

Tipo de Contratante:

CEP:

Vinculado à ART:

N°:

N°:
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Data de Inicio: 06/07/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:

/

Descrição da Obra/Serviço:

Coordenadas Geográficas:
Código:

0-EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ED1F1CACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.DE PINTURA NA ESCOLA POLITECNICA PAROBE
55 / 124  

Número de ART: B00845482 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.
Contratante:ALCANTARA BRAZ PLANEJ.E CONSTR.LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CRT C IUMA 351
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/08/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-EXECUCAO

Página. 24

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
16.369,00

Und:
to

Registrada em: 23/08/2000 Baixada em: 11/03/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.DO ARQUITETONICO E HIDR.DA RUA CRICIUMA 351 GUARUJA POA-RS
56 / 124  
Número de ART: BO 08 4 54 8 0 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SR .JULIO C. NEVES
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
140,02

140,02

N°:

N°: O

Und:
m2

m2

Registrada em: 25/09/2000 Baixada em: 01/10/2000

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO 980
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS

Data de Inicio: 01/09/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -LAUDO TECNICO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LAUDO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO SITO A RUA JOAO DE O. REMIAO 980
57 / 124  

Número de ART: B0202 0563 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
365,69

N°:

N°:

Und:

o

Registrada em: 22/10/2002 Baixada em: 20/12/2000

atter
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Contratante: SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO ESTADO DO RS
Rua:
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CEL. MARCOS, 163
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/09/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

Bairro:
UF:

Pagina. 25

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO MURO DE FECHAMENTO DO ACAMPAMENTO DO SERGS
58 / 124  
Número de ART: B00845479
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ALCANTRA BRAE LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço:
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°: C,

Und:

Registrada em: 05/09/2000 Baixada em: 21/01/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

RUA CRICIUMA 345 E JACUNDA 625/633/641
Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 05/09/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO
1-EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
AUMENTO ARQUITETONICO
REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
59 / 124  
Número de ART: B01152836 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: ALCANTARA BRAZ PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.
Contratante: ALCANTARA BRAz PLANEJ. E CONST. LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço RUA OTAVIO FURTADO 238
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 28 /12/2000 Previsão de Término: / /

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
562,75
562,75

N°:

N°: 0

Und:
m2
m2

o

Registrada em: 16/01/2001 Baixada em: 11/03/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:

Vinculado à ART:

N°:

N°:

o

catter
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Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

código:

O -PROJETO E EXECUCAO INST.ELETR.EM BAIXA TENSA0 FINS RES./COM.
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PAREDES UNID.HABITACIONAIS 1,70 X 1,80
60 / 124  
Número de ART: B01152837 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA

Contratante: ALCANIOR BRAX PLANEJ. CONSTR . LTDA.
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LAFAYETE CRUZ 545
Complemento:
Cidade: CANOAS

Celebrado em:

Data de Inicio: 28/12/2000 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO E EXECUCAO

Página. 26

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
274,86

Und:
in2

Registrada em: 23/01/2001 Baixada em: 06/04/2001

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geograficas:
Código:

CPF/CNPJ:
Descrição da Obra/Serviço:
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PAINEL DE MEDIDORES PARA 7 UNID. HABITACIONAIS CANOAS/RS
61 / 124  
Número de ART: B01152839 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORP . LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DEA COUFAL, 479
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
384,16

N°:

N°:

Und:
in?

Registrada em: 16/01/2001 Baixada em: 22 /11/2009

CPF/CNPJ:

CEP:
Bairro:
UF:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 16/01/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-EXECUCAO DEMOLICAO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
DEMOLICAO DE UMA RES I DENC IA EM MADEIRA NA RUA DEA COUFAL N 479 — IPANEMA
62 / 124  
Número de ART: B01152840 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
132,00

N°:

N°: 0

Und:
nt2

o

Registrada em: 15/05/2001 Baixada em: 11/03/2003

catter)%
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Contratante:ALCANIoR BRAX PLANEJ. CONSTR. LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LAFAYETE CRUZ 545
Complemento:
Cidade: CANOAS

Celebrado em:

Data de Inicio: 03/04/2001 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO E EXECUCAO

Bairro:
UF:

Página. 27

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
INSTALACOES ELETRICAS EM BT

63 / 124  

NOmero de ART: B01307734
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: SASS I
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 737
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

CONSTRUCOES E INCORPORACOES

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/07/2001 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -CARGO

1-CARGO

2 -CARGO

3 -CARGO

4 -CARGO

E FUNCAO

E FUNCAO

E FUNCAO

E FUNCAO

E FUNCAO

5 -CARGO E FUNCAO

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°: e

Und:

Registrada em: 20/07 /2001 Baixada em: 20/07/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:
Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES

SERVS AFINS E CORREIS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPL

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDS.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO

64 / 124  

Número de ART: B01307736
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANTONIO JOAQUIM DE MELO SARAIVA
Rua:
Complemento:
Cidade:
Contrato
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Tipo de ART:
Participação técnica:

Celebrado em:

Bairro:
UF:

N°:

Vinculado à ART:

N°: 0

MPOG:

Quant:
15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Und:

B
h

B

B

0

Registrada em: 20/08/2001 Baixada em: 13/07/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:
Vinculado à ART:

N°:

alter)
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Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PEDRO DE 0 . PAT IMCOURT 275
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro:
UF: RS CEP:

Pagina. 28

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

N°:

Data de Inicio: 17/08/2001 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 -PROJETO E EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 407,C3 m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJ. E EXEC.DE UNIDADE HABITACIONAL
65 / 124  

Número de ART: 301673491 Tipo de ART: Registrada em: 30/04/2002 Baixada em: 30/04/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CELANIRA MACHADO NAGY CPF/CNPJ:
Rua: N°: O
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DEA COUFAL, 479
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 10/10/2001 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-PROJETO E EXECUCAO

2-EXECUCAO

3 -PROJETO E EXECUCAO

Descrição da Obra/Serviço:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS
66 / 124  

Número de ART: 301307737
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA ANGELINA DOMINGUES BOUCINHA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA AMERICO VESPUCIO 161
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Início: 02 /12/2001 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
398,07

398,07

398,07

398,07

N°: G

Und:
m2

m2

m2

m2

Registrada em: 19/12/2001 Baixada em: 17/06/2002

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°: O

O

alter)
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O -PROJETO E EXECUCAO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXEC.DE UMA UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR
67 / 124  

Número de ART: B01307740 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ENG.OTAVIO FURTADO 233
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 02/01/2002 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

1-PROJETO E EXECUCAO

Pagina. 29
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1373650

Registrada em: 23/01/2002 Baixada em: 11/03/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
REDE HIDR.NO CONDOMINIO QUINTAS DE IPANEMA E EDIFICACAO DO CONDOMINIO
68 / 124  

Número de ART: 801678647 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: SASSI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEMHAB
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
768,60

768,60

N°:

N°: 0

Und:

m2

m2

Registrada em: 28/03/2002 Baixada em: 01/07/2002

CPF/CNPJ:

Bairro:
UF: CEP:

Tipo de Contratante:

401, LOTE 121 VILA TECNOLOGICA
Bairro:
UF: RS

Data de Inicio: 07/01/2002 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-EXECUCAO

CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
50,00

N°:

N°:

Und:

o

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL - PROJETO CIPECAL - CONVENIO DEMHAB/CIENTEC
69 / 124  

Número de ART: B01673490 Tipo de ART: Registrada em: 30/04/2002 Baixada em: 14/05/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: CONSULERAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA

Contratante: LYGIA VEIGA DA SILVA CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

N°:

.47

o

„ne cattei)
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE GOMES, 70
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 29/04/2002 Previsão de Termino:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Página. 30

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
2.01n,02

N°: 0

Und:
m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJETO E EXEC. DE UM COND. RESIDENCIAL COM 10 UNIDADES HABITACIONAIS
70 / 124  

Número de ART: B01307741 Tipo de ART: Registrada em: 23/09/2002 Baixada em: 22/10/2002
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAQUIM AUGUSTO A.BRAZ CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional
Observação:
Endereço da obra/Serviço: DEA COUFAL, 479
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 22/09/2002 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
O -PROJETO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
UM CONDOMINIO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS (PROJETO)
71 / 124  

NOrnero de ART: B02020567
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MENFIS ENGENHARIA LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DRCOUFAL 475
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Tipo de ART:
Participação tecnica:

Celebrado em:

Data de Inicio: 27 /12/2002 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:

Vinculado ã ART:

MPOG:

Quant:

N°:

Und:

Registrada em: 30/12/2002 Baixada em: 10/04/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

N°:

N°:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
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0 -CARGO E FUNCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Página. 31

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

1-CARGO E FUNCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO
/2 / 124  

Número de ART: B02168694 Tipo de ART: Registrada em: 28/02/2003 Baixada em 15/06/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LURDES TomAzi CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTTO NIEMEYER, 750/501
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: PS CEP:

Data de Inicio: 28/02/2003 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0-EXECUCAO REFORMA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
REFORMA EM APARTAMENTO

/ 124  

Número de ART: B02272005 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MBNFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: GRATHYA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ROCO ALOISE, 342
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 07/04/2003 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-FISCALIZACAO

1-FISCALIZACAO

2-FISCALIZACAO

3-FISCALIZACAO

4-FISCALIZACAO

5-FISCALIZACAO

CPF/CNPJ:

Vinculado ã ART:

MPOG:

Quant:

N° C

Und:

Registrada em: 06/05/2003 Baixada em: 18/09/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL

FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
FISCALIZACAO DE OBRA COM APROX .800, 00 M2

CPF/CNPJ:

Vinculado á ART:

MPOG:

Quant:
800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

N°:

N°: C

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

O

caltet:)
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Número de ART: B02272039
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART:
Participação técnica:

NENHUMA EMPRESA

Contratante: GRATCHA CONST . E INCORPORADORA

Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA WENCESLAU ESCOBAR, 932

Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro:
UF:

Página. 32

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 06/05/2003 Baixada em: 09/05/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Vinculado a ART:

N°:

N°:

Data de Inicio: 10/04/2003 Previsão de Termino: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Codigo: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 -PROJETO PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES NR23 1.100,00 m2

1 -PROJETO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 1.100,00 m2

2 -PROJETO MUROS DE CONTENCAO 1.100,00 m2

3 -PROJETO SONDAGEM 1.100,00 m2

4 -PROJETO TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 1.100,00 m2

5 -PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES 1.100,00 m2

6 -PROJETO INST.ELETR.EM BAIXA TENSA0 FINS RES./COM. 1.100,00 m2

7 -PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES 1.100,00 m2

9 -PROJETO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES 1.100,00 m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
PROJ.EXECUTIVO COMPLETO DE PREDIO DE 3 PAVIMENTOS C/1.100 M2

75 / 124  

Número de ART: BO 22 9 6155 Tipo de ART: Registrada em: 13/06/2003 Baixada em: 24/09/2003
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: JoELmA P. PoNciANo CPF/CNPJ:
Rua: N°: C
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ARARANGUA, 75
Complemento:
Cidade: imBE

Celebrado em:

Data de Inicio: 10/06/2003 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0-REGULARIZACAO

I-REGULARIZACAO

2-REGULARIZACAO

3-REGULARIZACAO

4-REGULARIZACAO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM AREA 104,88 M2.

CPF/CNPJ:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
104,88

104,88

104,88

104,88

104,88

N°: C

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

calteis)
r\n<»4
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76 / 124  
Número de ART: B02436374 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: ALCANTARA BRAZ LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOAO OLIVEIRA REMIA0,1212
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 04/08/2003 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O - EXECUCAO REDE DE ESGOTO

1 - MANUTENCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS

2 -CONSERVACAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Bairro:
UF:

Página. 33

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Registrada em: 16/10/2003 Baixada em: 21/10/2003

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:

N°:

N°:

Und:

EXEC. DE REDE DE ESGOTO -TUBO CERAMICO JE 150 MM E CONSERVACAO E MANUT . DE REDE PLUVIAL JA EXISTENTE -TUBO
C.A 0 300/400/600 MM.
77 / 129  

NOmero de ART: B02436375 Tipo de ART: Registrada em: 19/11/2003 Baixada em: 22/11/2009
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: . N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAI UF: RS CEP:

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/09/2003 Previsão de Término: / /
Finalidade:
Proprietário:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant: Und:
O - EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
CONSTRUCAO DE 06 QUADRAS DE ESPORTE POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS EMEF NO MUNICIPIO DE GRAVATAI - CONTRATOS N.

17 E 27 DE 2003.
76 / 129  

Número de ART: B02611191 Tipo de ART: Registrada em: 08/01/2004 Baixada em: 22/11/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: ME TROPLAN - FUND . EST . DE PLAN . METROP . E REG. CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

catter 
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Contrato
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS
Complemento:
Cidade: VIAMAO

Celebrado em:

Data de Inicio: 08/01/2004 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -PROJETO

1-PROJETO

2 -PROJETO

3 -PROJETO

4-EXECUCAO

5 -ESTUDO

6 -PROJETO

7 -PROJETO

8 -ESTUDO

Descrição da Obra/Serviço:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Página. 34

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:

N°: 0

TERRAPLENAGEM 7.420,00

TOPOGRAFIA 7.420,00

DRENAGEM 7.420,00

PAVIMENTACAO ASFALTICA 7.420,00

SONDAGEM 7.420,00

HIDROLOGIA 7.420,00

REDE DE AGUAS PLUVIAIS 7.420,00

SINALIZACAO 7.420,00

TRAFEGO 7.420,00

Und:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS LOTES 14,15,16 E 17 EM VIAMAO-RS.
CONTRATO N.15/03-METROPLAN
/9 / 124  

Número de ART: B02611192 Tipo de ART: Registrada em: 28/01/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ANA BEATRIZ SALGADO CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DOS PLATANOS , 77
Complemento: Bairro:
Cidade: VIAMAO U CEP:

Data de Inicio: 27/01/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -PROJETO E EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES

1-EXECUCAO INST.ELETR.EM HAMA TENSAO FINS RES./COM.

2 -PROJETO E EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

3-EXECUCAO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
80 / 124  

Número de ART: 802 7 7 5 8 67 Tipo de ART: Registrada em: 20/04/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SOUZA & MARQUES CONSTRUCOES LTDP. CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Celebrado em:

Baixada em: 22 /11 /2004

N°:

Vinculado a ART:

N°: 0

MPOG:

Quant: Und:

Baixada em: 28/05/2005

N°:

caner
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DOS GOULART, 230
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 19/04/2004 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -CARGO E FUNCAO

1-CARGO E FUNCAO

2 -CARGO E FUNCAO

3 -CARGO E FUNCAO

4 -CARGO E FUNCAO

5 -CARGO E FUNCAO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

Página. 35

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:
Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES

SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPL

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDS.

1373650

Vinculado à ART:

MPOG:

Quant:
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

N°:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO CAMPO 3 - SOUZA & MARQUES CONSTRUCOES LTDA. REGISTRO 000001

81 / 124  

Número de ART: B02775960 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada NENHUMA EMPRESA

Contratante: SOUZA & MARQUES CONSTRUCOES LTDA.
Rua:
Complemento:
Cidade:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DOS GOULART, 230
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 19/04/2004 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Atividade Técnica:
0 -CARGO E FUNCAO

1-CARGO E FUNCAO

2 -CARGO E FUNCAO

3 -CARGO E FUNCAO

4 -CARGO E FUNCAO

5 -CARGO E FUNCAO

Descrição da Obra/Serviço:
SERVICOS AFINS E CORRELATOS

SERV. AFINS E CORRELATOS EM

SERVICOS AFINS E CORRELATOS

SERVICOS AFINS E CORRELATOS

Bairro:
UF:

Und:

Registrada em: 20/04/2004 Baixada em: 18/11/2005

CPF/CNPJ:

CEP:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

EM EDIFICACOES

ESTRUTURAS E CONCRETOS

EM SANEAMENTO

EM TRANSPORTES

SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPL

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDS.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
NA QUALIDADE DE PARTICIPANTE DO QUADRO TECNICO

82 / 124  

Número de ART: B03033603 Tipo de ART:
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: AB PLANEJAMENTO E CONST . LTDA
Rua:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF:

N°:

Vinculado à ART:

N°:

MPOG:

Quant:
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Und:
S

S

h

h

h

Registrada em: 11/10/2004 Baixada em: 24/09/2004

CPF/CNPJ:

CEP:

N°: o

caner)
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço:
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

AVENIDA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO, 1212
Bairro:
UF: RS CEP:

Página. 36
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Data de Inicio: 25/08 /2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

O - LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO LOTEAMENTO DONA GEORGINA INCLUINDO EDIFICACOES, LOTES, REDES.
83 / 124  
Número de ART: B03033604 Tipo de ART: Registrada em: 11/10/2004 Baixada em: 01/10/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LIDA

Contratante: SOCIEDADE ESPIRITA LUZ DO COSMO CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1373650

Vinculado à ART:

N°:

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0.00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA 01, N. 480
Complemento:
Cidade: SAO FRANCISCO DE PAULA

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Data de Inicio: 01/09/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0- LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
LEV. TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO LOTE E DA INFRAESTRUTURA DO ENTORNO, LOTEAMENTO ALPES DE S.
FRANCISCO/RS.
84 / 124  
Número de ART: B03076978 Tipo de ART: Registrada em: 22/11/2004 Baixada em: 22 /11/2004
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MENFIS ENGENHARIA LIDA

Contratante: CONGREGACAO EVANGELICA MENSAGEM DA CRUZ CPF/CNPJ:
Rua:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Vinculado a ART:

MPOG:

Quant:
29.000,86

N°:

N°: 0

Und:
m2

o

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA DIRCEU WISINEARNER, 390/391
Complemento:
Cidade: CAXIAS DO SUL

Celebrado em:

Data de Inicio: 29/10/2004 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

MPOG:

Quant:
4.240,00

Vinculado à ART:

N°:

N°:

/..........-MPOG: '

Und:
m2

o
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Atividade Técnica:
0.COORDENACAO TECNICA

1-COORDENACAO TECNICA

2-COORDENACAO TECNICA

3-COORDENACAO TECNICA

4-COORDENACAO TECNICA

Descrição da Obra/Serviço:
TOPOGRAFIA

EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Pagina. 37

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

Quant:
822,25

822,25

822,25

822,25

822,25

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
COORDENACAO TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE UM PREDIO COMERCIAL.

85 / 124  

Número de ART: B03104165 Tipo de ART: Registrada em: 22/11/2004 Baixada em: 23/11/2009
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: MÊNFIS ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO/RS CPF/CNPJ:
Rua: N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00

Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA JUVENAL OLIVEIRA ESQ TIETE
Complemento:
Cidade: MONTENEGRO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP:

Vinculado a ART:

N°: O

Data de Inicio: 16/11/2004 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant
0 -PROJETO PLANO DE PREVENCAO (PPCI) 1.696,84
1-PROJETO TOPOGRAFIA 1.696,84

2 -PROJETO CENTRAIS PREDIAIS GLP 1.696,84

3 -PROJETO ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 1.696,84
4 -PROJETO EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 1.696,84
5 -PROJETO TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 1.696,84
6 -PROJETO FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES 1.696,84
7 -PROJETO INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM. 1.696,84
8 -PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES 1.696,84
9 -PROJETO REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES 1.696,84

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE ARQUITETURA DA EMEF ESPERANCA, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO.

CONTRATO DE PREST. DE SERV. N. 21808

86 / 124  

Número de ART: 3776813 Tipo de ART: Cargo ou Função Registrada em: 23/11/2006
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: Luiz Guerra Piccoli
Rua: Bastian

Complemento: 801
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA MARIO QUINTANA
Complemento: CASA
Cidade: GRAVATAI

Celebrado em:

Data de Inicio: 23/11/2006 Previsão de Término: 23/11/2006

Und:
017

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Baixada em: 22/03/2007

CPF/CNPJ: 09519408053

Bairro: Menino Deus
UF: Rs CEP: 90130020

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 94130180

Coordenadas Geográficas:

N°:

N°: 19

230

catter)
_„,
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Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: BUENO ESPORTES

Atividade Técnica:
0 -CARGO OU FUNÇÃO

Código:
CONSTRUÇÕES LT DA

Descrição da Obra/Serviço:
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
87 / 124  
Número de ART: 3816978
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: Luiz Guerra Piccoli
Rua: Bastian
Complemento: 801
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA 25 DE SETEMBRO
Complemento:
Cidade: CARLOS BARBOSA

Celebrado em:

Data de Inicio: 06/01/2007 Previsão de Término: 30/01/2007
Finalidade: JUDICIAL
Proprietário: LUIZ GUERRA PICCOLI

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -AVALIAÇÃO AREA DE TERRA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
88 / 124  
Número de ART: 3818360
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: Luiz Guerra Piccoli
Rua: Bastian
Complemento: 801
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA JULIO DE CASTILHOS
Complemento:
Cidade: CARLOS BARBOSA

Celebrado em:

Data de Inicio: 06/01/2007 Previsão de Término: 31/01/2007
Finalidade: JUDICIAL
Proprietário: LUIZ GUERRA PICCOLI

Atividade Técnica:
o - AVAL1A00

Descrição da Obra/Serviço:
AVALIAÇÃO DE AREA DE TERRAS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
89 / 124  
Número de ART: 38 9528 0
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SERGIO DOS SANTOS MALACHIAS
Rua: CANGUSSU
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Página. 38
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1373650

MPOG:
CPF/CNPJ: 07903562/0001-94

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/01/2007
Participação técnica: Individual

Quant:
20,00

Und:
h/sem

Baixada em: 05/02/2007

CPF/CNPJ: 09519408053

Bairro: menino Deus
UF: RS CEP: 90130020

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 95185000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 09519408053

Quant:
2.370,00

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/01/2007
Participação técnica: Individual

N°:

N°:

230

Und:
m2

Baixada em: 05/02/2007

CPF/CNPJ: 09519408053

Bairro: Menino Deus
UF: RS CEP: 90130020

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 95185000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 09519408053

Quant:
1. 311, nn

Tipo de ART: obra/serviço Registrada em: 29/03/2007
Participação técnica: Individual

N°:

N°

230

Und:

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 008532098-63

Bairro: SANTA ANITA
UF: Rs CEP: 90000000

N°: 1175

caltei)
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 900,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA CANGussu
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 15/03/2007 Previsão de Término: 30/03/2007
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: SERGIO DOS SANTOS MALACHIAS

Atividade Técnica:
0 -PROJETO E EXECUÇÃO

Descrição da Obra/Serviço:
REDE DE AGUA PLUVIAL

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

90 / 124  

Número de ART: 3903276
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Página. 39
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1373650

Vinculado à ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 008532098-63

Quant:
10,00

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2007
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE MELLO
Rua: LIBERAL
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LIBERAL
Complemento: CASA
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Bairro: CAMAQTA
UF: Rs

N°: 1185

Und:
ill

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 544 977 950-04

CEP: 91920980

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 91920980

Data de Inicio: 30/03/2007 Previsão de Término: 30/03/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: JoÃo PAULO DE OLIVEIRA MELLO CPF/CNPJ: 544977950-04

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0-EXECUÇA0 OBRA DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 238,60

1-PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO 238,60

2 -PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 238,60

3 -PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 238,60

4 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - HTDROSSANITARIAS 238,60

5 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 120,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

91 / 124  

Número de ART: 4164424 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/12/2007
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: H S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1 .000, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ITORORO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/11/2007 Previsão de Término: 30/12/2007

Bairro: CENTRO
UF: Rs

N°:

N°: 1275

1275

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m3

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 8859165 6000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

Vinculado à ART:

CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:

N°: 183

26

caltei)
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Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H . s .

Atividade Técnica:
0 -EXECUÇÃO

1 - EXECUÇÃO

2-ExEcug-A0

3 -EXECUÇÃO

Código:
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Descrição da Obra/Serviço:
HIDRANTES

INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI

INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
92 / 124  
Número de ART: 4186693
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/01/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: H. s . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 3.000,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA ITOR0R0
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 25/11/2007 Previsão de Término: 30/03/2008
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H . S .

Atividade Técnica:
0 -EXECUÇÃO

1-EXECUÇÃO

2 -EXECUÇÃO

Bairro: CENTRO
UF: RS

1373650

MPOG:

Quant:
1.593,66

1.593,66

1.593,66

1.593,66

Und:
m2

m2

m2

m2

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:
Código:

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Descrição da Obra/Serviço:
INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

HIDRANTES

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
93 / 124  

Número de ART: 4152695
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/2007
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SAO PEDRO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contratante: Hs EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 27 /11/2007 Previsão de Término: 30/12/2007
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

(1 _ EXECUÇÃO EDIPICAÇÕES - DEMOLIÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
/ 124

Número de ART: 4207023
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Bairro: CENTRO
UF: Rs

Página. 40
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CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

CEP: 90001000

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

N°: 133

MPOG:

Quant:
1.593,66

1.593,66

1.593,66

26

Und:
m2

m2

m2

Baixada em: 13/09/2011

N°:

Vinculado a ART:

CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/01/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

N°: 393

MPOG:

Quant:

26

Und:
m2

Baixada em: 13/09/2011

1--catter)
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Contratante:H.S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: Dom FELICIANO

Complemento: SALA 701

Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 890,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FLORES DA CUNHA
Complemento:
Cidade: CACHOEIRINHA

Celebrado em:

Data de Inicio: 17/01/2008 Previsão de Término: 28/01/2008
Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: H. S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Atividade Técnica:
0 -PROJETO E EXECUÇÃO

Descrição da Obra/Serviço:
REFORMA DE FACHADA.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
95 / 124  

Número de ART: 9230108
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Bairro: CENTRO
UF: RS
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CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

Vinculado a ART:

CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/02 / 2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

ContMante:WLADIMIR SANTOS DA SILVA
Rua: JUCA BATISTA

Complemento: CASA

Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JUCA BATISTA
Complemento: CASA
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/02/2008 Previsão de Término: 30/06/2008

Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL

Proprietário: WLADIMIR SANTOS DA SILVA

Atividade Técnica:
O -PROJETO ARQ DE

1-PROJETO EST DE

2 -PROJETO ELE DE

3 -PROJETO HID DE

4 -PROJETO OUTROS

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

DE EDIFICAÇÃO

5-ExEcugAo OBRA DE EDIFICAÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do
96 / 124  

Numero de ART: 4241045
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

N°: 1753

MPOG:

Quant:
60,00

26

Und:
1-0

Baixada em: 30/03/2008

CPF/CNPJ: 384718500-44

Bairro: PONTA GROSSA

UF: RS CEP: 91780070

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

N°:

Vinculado à ART:

CEP: 91780070

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

Contrato:

N°: 7575

MPOG:
CPF/CNPJ: 384718500-44

Tipo de ART: Cargo ou Função Registrada em: 21/02/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701

Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

CPF/CNPJ:

Bairro: CENTRO

UF: RS CEP: 90001000

Tipo de Contratante:

Quant:
400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

7575

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

Baixada em: 09/06/2010

Vinculado a ART:

N°: 26

caller
I

;17
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Endereço da obra/Serviço: PRACA DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro:
UF: RS
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CEP: 90001000

Data de Inicio: 20/02 /2008 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CADASTRAL Código:
Proprietário: Hs EMPREENDIMENTOS E PART IC I PACOES LTDA

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -CARGO OU FUNÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA P3 DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

/ 124  

Wirier° de ART: 4379823
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/06/2008
Participação técnica: Individual

Contratante: H . S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 01/06/2008 Previsão de Término: 01/09/2008
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H . S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Atividade Técnica:
0 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO

Bairro: CENTRO
UF: Rs

1373650

N°: 26

MPOG:

Quant:
32,50

Und:
h/sem

Baixada em 01/07/2008

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado 6 ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
90 / 124  

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento: e 359
Cidade: PORTO ALEGRE

Número de ART: 4431256
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: H S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/06/2008 Previsão de Término:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H. S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Atividade Técnica:
0 -EXECUÇÃO

1-EXECUÇÃO

2 -EXECUÇÃO

3 -EXECUÇÃO

4 -OBSERVAÇÕES

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/07/2008
Participação técnica: Individual

Bairro: CENTRO
UF: RS

N°: 347

MPOG:

Quant:
1.554,05

26

Und:
m2

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:
Descrição da Obra/Serviço:
INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI
VALOR DO CONTRATO R$ 1.532.104,54

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

MPOG:

Quant.
2.086,54

2.086,54

2.086,54

2.086,54

N°: 347

26

Und:
m2

m2

m2
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Número de ART: 4 6 7 7 8 2 1
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
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Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/01/2009
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: H .S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento: E 359
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/06/2008 Previsão de Término: 30/12/2008
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H. S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Atividade Técnica:
0 -EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

1-EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

2 -EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

3 -EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

4-OBSERVAOES

9 -OBSERVAÇÕES

Bairro: CENTRO
UF: RS

1373650

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

Vinculado à ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
COdigo:

Descrição da Obra/Serviço:
INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

INSTALAÇÕES - RIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

SEG.TRAB. - PLANO DE

VALOR DO CONTRATO 115

ART SUBSTITUINDO ART

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
100 / 124  

Número de ART: 4368082
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: COOTRAVIPA LTDA
Rua: ORFANOTROFIO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA JoAci ANTONIO DA SILVEIRA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ:

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI

1.532.104,54

N° 4431256

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/06/2008
Participação técnica: Individual

Bairro: CRISTAL
UF: Rs

N°: 347

MPOG:

Quant:
2.086,54

2.086,54

2.086,54

2.086,54

26

Und:
m2

m2

m2

m2

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 90330325000125
N°:

CEP: 90840440

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

Vinculado à ART:

N°: 6800

CEP: 90840440

Data de Inicio: 02/06/2008 Previsão de Término: 30/06/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código:
Proprietário: COOTRAvi PA LTDA

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -PROJETO E EXECUÇÃO DE CABINE DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
101 / 124  

Número de ART: 4475586 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/08/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: HS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratante: H. S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

MPOG:
CPF/CNPJ: 90330325000125

Quant:
10,12

461

Und:

Baixada em 09/06/2010

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

Bairro: CENTRO
UF: Rs CEP: 90020160

26
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 01
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 16/06/2008 Previsão de Término:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietano: H S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Atividade Técnica:
0 -PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO

1-PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO

2 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO

3 -EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

4 -OBSERVAÇÕES

S -OBSERVAÇÕES

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS
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Vinculado a ART:

CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS

TRATA-SE DE UMA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

ATUANDO COMO RESP.TECNICO DA EMPRESA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
102 / 124  

Número de ART: 4431268
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/07/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: H. S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMOROSO COSTA
Complemento: e 77
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 15/07/2008 Previsão de Término: 15/08/2008
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietario: H S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

Atividade Técnica:
ci-ExEctIcAo

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

103 / 124  

Número de ART: 4436718
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Bairro: CENTRO
UF: RS

N°: 347

MPOG:

Quant:
40,00

40,00

40,00

40,00

Und:
m2

m2

m2

m2

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:
MPOG:

Quant:
398,00

N°: 53

26

Und:
m2

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/07/2008 Baixada em: 17/08/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CEZAR
Rua: PERI MELO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

PiccOLI JARDIM

Celebrado em:

PERI MELO

Data de Inicio: 18/07/2008 Previsão de Término: 29/08/2008

CPF/CNPJ:

Bairro: SANTA ANITA
UF: RS CEP: 91000000

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 91000000

Coordenadas Geográficas:

N°:

N°: 215

215
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Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: JULIO CEZAR PICCOLI JARDIM
Atividade Técnica:
0 -PROJETO ARO DE EDIFICAÇÃO

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

C6digo:
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CPF/CNPJ:

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
104 / 124  

NOmero de ART: 4455525 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/08/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: HS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Contratante: H . S . EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA CPF/CNPJ: 88591656000177
Rua: DOM FELICIANO N°:
Complemento: SALA 701 Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020160

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1.594. 764, 32
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA FREIRE ALMA()
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/08/2008 Previsão de Término: 30/12/2009
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: H. S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -EXECUÇÃO OBRA

1-EXECUÇÃO OBRA

2 -EXECUÇÃO OBRA

3-EXECUÇA0 OBRA

4_ExeougAo OBRA

DE

DE

DE

DE

DE

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 90001000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI *

MPOG:

Quant:
1.981,83

1.981,83

1.981,83

1.981,83

1.981,83

N°: 177

1373650

MPOG:

Quant:
410,00 nO

Und:

Baixada em: 09/06/2010

26

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
105 / 124  

Número de ART: 4465766 Tipo de ART; Obra/Serviço Registrada em: 07/08/2008 Baixada em: 09/06/2010
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: HE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAOES LTDA
Contratante: HE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ:
Rua: DOM FELICIANO N°:
Complemento: SALA 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 4.000,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ASSIS BRASIL
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/08/2008 Previsão de Término: 30/08/2008
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietãrio:HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividade Técnica:
0-EXECUÇA0

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
106 / 124  

Número de ART: 4493915
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 90001000

Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/08/2008
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

N°: 1643

MPOG:

Quant:
4)0,00

26

Und:
rn2

Baixada em: 13/09/2011

(caller
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Contratante: WLADIMIR SANTOS DA SILVA
Rua: JUCA BATISTA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JUCA BATISTA
Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 01/08/2008 Previsão de Término: 30/09/2008

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: WLADIMIR SANTOS DA SILVA

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O -PROJETO E EXECUÇÃO REFORMA DO TELHADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
107 / 124  

Número de ART: 4634112
Forma de Registro:
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CPF/CNPJ: 38471850044

Bairro: PONTA GROSSA

UF: RS CEP: 90000000

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 38471850044

Quant:
195,00

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/12/2008
Participação técnica: Individual

Empresa Contratada: HS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratante: MS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: CONJ . 701

Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato
Valor do Contrato: R$ 1.000, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 01/11/2008 Previsão de Termino: 30/12/2008
Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Atividade Técnica:
o-ExEcwiko
1-EXECUÇÃO

2 -EXECUÇÃO
3 -EXECUÇÃO

Bairro: CENTRO

UF: RS

N°:

N°: 7575

7575

Und:
[I>

Baixada em: 09/06/2010

CPF/CNPJ: 885 91656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 90020160

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EXTINTORES DE INCENDIO

HIDRANTES
INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEG.TRAB. - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI

MPOG:
CPF/CNPJ: 88591656000177

Quant:
2.086,54

2.086,54
2.086,54

2.086,54

N°: 34 7

76

Und:
m2

m2
m2
m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
108 / 129  

NOrnero de ART: 4641097 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/12/2008 Baixada em: 31/12/2008
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: HS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇõES LTDA

Contratante: HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 885 91 65 6000177
Rua: DOM FELICIANO N°:
Complemento: CONJ . 701 Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO ALEGRE UF: Rs

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1 • 069, 27
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 90020160

N°: 347

76
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Data de Inicio: 01/12/2008 Previsão de Término: 30/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: Hs EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 89591656000177

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0 -LAUDO TÉCNICO LAUDO TECNICO DA TRAVESSIA DE ELETRODUTO DA CEEE 1,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
109 / 124  
NUmero de ART: 4711215
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/02/2009
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAO JUDAS TADEU
Rua: LEA() XIII
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$1.000,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LEÃO XIII
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 16/02/2009 Previsão de Término: 23/02/2009
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAO JUDAS TADEU
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -EXECUÇÃO REFORMA
1-OBSERVAÇÕES DE TELHADO.
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
110 / 124  
Número de ART: 4714063
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Und:
Un

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 00956809/0001-91
N°:

Bairro: CIDADE BAIXA
UF: RS CEP: 90050130

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: Rs

Vinculado a ART:

CEP: 90050130

Coordenadas Geográficas:
Código:

N°:

MPOG:
CPF/CNPJ: 00956809/0001-91

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/02/2009
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 2.000,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: DOM FELICIANO
Complemento: CONJ. 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Contratante: HS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Rua: DOM FELICIANO
Complemento: CONJ. 701
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/02/2009 Previsão de Término: 20/04/2009
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: HS EMPREENDIMENTOS E PART ICIPACOES LTDA
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
111 / 124  
Número de ART: 4772941
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Bairro: CENTRO
UF: RS

Quant:

179,00

Und:

m2

7

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 88591656000177
N°:

CEP: 90020160

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 90020160

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 88591656000177

Quant:
45,00

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/04/2009
Participação técnica: Individual

N°: 76

76

Und:
I nO

Baixada em: 13/09/2011

plter

\\\
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Contratante: EUCLYDES SALGADO FILHO
Rua: LAFAYETE CRUZ
Complemento: CASA 7

Cidade: CANOAS

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LAFAYETE CRUZ
Complemento: CASA 7

Cidade: CANOAS

Celebrado em:

Data de Inicio: 02/04/2009 Previsão de Término: 13/04/2009
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: EUGLYDES SALGADO FILHO

Atividade Técnica:
o-ExEcuçÃo

Descrição da Obra/Serviço:
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
112 / 124  

Número de ART: 4883169
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Página. 48
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1373650

CPF/CNPJ: 06785395020

Bairro: ESTANCIA VELHA
UF: RS CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: O

Coordenadas Geográficas;
Código:

N°:

Vinculado a ART:

N°: 545

MPOG:
CPF/CNPJ: 06785395020

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/07 /2 009
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: LORENI MARCOS
Rua: MARIO RODRIGUES QUADRA 42
Complemento: CASA 10
Cidade: SAO LEOPOLDO

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA MARIO RODRIGUES QUADRA 42
Complemento: CASA 10

Cidade: SAO LEOPOLDO

Data de Inicio: 10/07/2009 Previsão de Término:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: LOFtENI MARCOS

Atividade Técnica:
0 -PROJETO ARO DE EDIFICAÇÃO

1-PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO

2 -PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO

3 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO

4 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO

5-ExEcugAo
6- EXECUÇÃO

7-EXECUÇÃO

8 -EXECUÇÃO

9 -EXECUÇÃO

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

DE EDIFICAÇÃO

DE EDIFICAÇÃO

DE EDIFICAÇÃO

DE EDIFICAÇÃO

DE EDIFICAÇÃO

Bairro:
UF: Rs

Quant:

545

Und:

Baixada em: 09/06/2010

CPF/CNPJ: 48929085091

CEP: 93020690

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

N°:

Vinculado à ART:

CEP: 93020690

Coordenadas Geograficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
113 / 124  

Número de ART: 4971489
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

N°:

MPOG:
CPF/CNPJ: 48929085091

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/10/2009
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: SANDRA NAIRA DOS SANTOS MENGUE
Rua: ENCANTADO
Complemento: AP . 04
Cidade: PORTO ALEGRE

Quant:
180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

Und:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

O

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 498560300-72

Bairro: PETROPOLIS

UF: RS CEP: 90470420

N°: 40

caner
ite-3
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Contrato:
Valor do Contrato: R$ 8 . 000, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ENCANTADO
Complemento: AP. 04
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:
Tipo de Contratante:

Pagina. 49
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1373650

Vinculado a ART:

Bairro:
UF: RS CEP: 90470420

Data de Inicio: 01/09/2009 Previsão de Término: 30/10/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: SANDRA NAIRA DOS SANTOS MENGUE CPF/CNPJ: 498560300-72
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0 -EXECUÇÃO REFORMA 40,00
1-OBSERVAÇÕES PINTURA INTERNA, RELOCAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E

2 -OBSERVAÇÕES TROCA PISOS.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
114 / 124  

Número de ART: 522 0 0 4 3 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/03/2010
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VINICIUS RAAB CPF/CNPJ: 930 . 685 .730-68
Rua: 24 DE MARCO N°:
Complemento: Bairro:
Cidade: SERTAO SANTANA UF: RS

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA 24 DE MARCO
Complemento:
Cidade: SERTAO SANTANA

Celebrado em:

CEP: 92850000

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 92850000

Data de Inicio: 15/03 /2010 Previsão de Término: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietario:VINICIUS RAAB CPF/CNPJ: 930.685 730-68
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0 -PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 342,00
1 -PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V) 342,00
2 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES 342,00
3 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 342,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
115 / 124  

Número de ART: 5304746
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ALEXANDER BECKER LEFFA
Rua: JOSE ERNESTO NEDEL
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:

Celebrado em:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOSE ERNESTO NEDEL
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 15/04/2010 Previsão de Término: / /

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/05/2010
Participação técnica: Individual

N°: 2156

N°: 40

Und:
m2

Baixada em: 14/04/2010

2156

Und:
m2

m2

m2

m2

Baixada em: 13/09/2011

CPF/CNPJ: 82254354000

Bairro: PROTASIO ALVES
UF: RS CEP: 91240640

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado a ART:

CEP: 91240640

Coordenadas Geográficas:

N°:

N°: 236

236

catt,7)e
N. 403
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Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: ALEXANDER BECKER LEFFA CPF/CNPJ: 82254354000
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0 -EXECUÇÃO ARQ EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 55,00
1-EXECUÇÃO ELE INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 55,00
2 -EXECUÇÃO EST ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 55,00
3 -EXECUÇÃO RID INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES 55,00
4 -EXECUÇÃO OUTROS FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 55,00
5 -PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 55,00
6 -PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 v) 55,00
7 -PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 55,00
8 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES 55,00
9 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 55,00

10 -OBSERVAÇÕES TERMO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS N° 2177.

11-OBSERVAÇÕES MATRICULA DO AGENTE FISCAL : 934

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
111 / 124  

Número de ART: 5296206
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/05/2010
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOÃO CARLOS JARDIM JUNIOR
Rua: PERI MELO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1 .054, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PERI MELO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 07/05/2010 Previsão de Término:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: JOÃO CARLOS JARDIM JUNIOR
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
0 -REGULARIZAÇÃO INSTALAÇÕES

1-LAUDO TÉCNICO INSTALAÇÕES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
117 / 124  

Número de ART: 5329636
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

CPF/CNPJ:

Bairro: SANTA ANITA
UF: RS CEP: 90000000

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Baixada em: 06/06/2010

N°:

Vinculado à ART:

CEP: 90000000

Coordenadas Geográficas:
Código:

- HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

- HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

CPF/CNPJ:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/05/2010
Participação técnica: Individual

NENHUMA EMPRESA

Contratante: TIAGO LUIZ MANCIO MACHADO
Rua: PRINCESA ISABEL
Complemento: 721
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1 000, 00
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRINCESA ISABEL
Complemento: 721
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 31/05/2010 Previsão de Término:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: TIAGO LUIZ MANCIO MACHADO

N°. 265

MPOG:

Quant:
306,00

306,00

2E5

Und:
m2

m2

Baixada em: 30/06/2010

CPF/CNPJ: 010.441.550-94
N°:

Bairro: AZENHA
UF: RS CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:
Código:

Vinculado a ART:

MPOG:
CPF/CNPJ: 010.441.550-94

N°: 500

500

calter)
o
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Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
3 -LAUDO TÉCNICO RETIRADA DE UMA PAREDE DE ALVENARIA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
118 / 124  

NOmero de ART: 5415871
Forma de Registro:
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: VLADIMIR SANTOS DA SILVA
Rua: JUCA BATISTA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JUCA BATISTA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Página. 51
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Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/07/2010
Participação técnica: Individual

1373650

Quant: Und:

Baixada em: 10/05/2013

CPF/CNPJ: 32471250044

Bairro: BELEM NOVO
UF: RS CEP: O

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Vinculado a ART:

Data de Inicio: 27/07/2010 Previsão de Término: 15/08/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:
Proprietário: VLADIMIR SANTOS DA SILVA CPF/CNPJ: 32471250044

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
O -PROJETO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
119 / 124  

Número de ART: 5513095 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/09/2010
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA HERACLITO GRAÇA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Contratante: ROBERTO DE OLIVEIRA DE LIMA
Rua: HERACLITO GRAÇA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

CPF/CNPJ:

Bairro: PARTENON
CUF: RS EP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 01/09/2010 Previsão de Término: 30/10/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código:
Proprietário: ROBERTO DE OLIVEIRA DE LIMA

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
O -PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO

1-PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

2 -PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 11000 V)

3 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

4 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

1-EXECUÇÃO ARQ EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

6 -EXECUÇÃO ELE INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

7 -EXECUÇÃO EST ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

8 -EXECUÇÃO HID INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES

9 -EXECUÇÃO OUTROS FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

N°:

N°: 7575

7575

Und:

Baixada em: 30/10/2010

Vinculado a ART:

CPF/CNPJ:
MPOG:

Quant:
47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

47,25

N°:

N°: 167

167

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.16, por:luizfernando  pag. 575 



120 / 124

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Número de ART: 5871811
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
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Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/06/2011
Participação técnica: Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOAO CARLOS JARDIM JUNIOR
Rua: RUA PERIMELO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PERIMELO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 20/05/2011 Previsão de Término: 30/06/2011
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: JOAO CARLOS JARDIM JUNIOR

Atividade Técnica:
O _ ExEcuçÃo
1-LAUDO TÉCNICO

Descrição da Obra/Serviço:
DE MICRO ESTACAS 0,25 METROS

DE MURO DE DIVISA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
121 / 124  

Número de ART: 6064373
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

CPF/CNPJ:

Bairro: SANTA ANITA

UF: RS CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

1373650

Baixada em: 30/06/2011

N°:

Vinculado à ART:

Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/10/2011
Participação técnica: Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JOSE CARLOS MARTINS GONÇALVES
Rua: AVENIDA DO LAMI
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 0, 00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO LAMI
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 11/10/2011 Previsão de Término: 11/11/2011
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: JOSE CARLOS MARTINS GONÇALVES

N°: 265

MPOG:

Quant:

265

Und:

Baixada em: 11/11/2011

CPF/CNPJ: 36270512340

Bairro: BELEM NOVO
UF: RS CEP: 91780120

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS

Vinculado à ART:

CEP: 91780120

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 36270512340

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant:
0 -PROJETO ARO DE EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÕNICO 12,60
1-PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 12,60
2 -PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES - H1DROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES 12,60
3 -PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 12,60
4 -PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 12,60
5 -EXECUÇÃO ARQ EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 12,60
6 -EXECUÇÃO ELE INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 12,60
7 -EXECUÇÃO EST ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 12,60
8 -EXECUÇÃO HID INSTALAÇÕES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAÇÕES 12,60
9-EXECUÇA0 OUTROS FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 12,60

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
- 22 / 124  

Número de ART: 6638715 Tipo de ART: Prestação de ServiçoRegistradaem: 20/12/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

N°:

N°:

777

Und:
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Baixada em: 31/12/2012

miter
)102
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: CONDOMINIO
Rua: RUA LEA° XIII
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$1.200,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA LEA°
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

EDIFICIO SAO JUDAS TADEU

Celebrado em:

XIII

Data de Inicio: 17/12/2012 Previsão de Término: 31/12/2012
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietario: CONDOMINIO EDIFICIO SAO JUDAS TADEU

Atividade Técnica:
O -LAUDO TÉCNICO

Página. 53

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1373650

CPF/CNPJ: 00956809000191
N°:

Bairro: CIDADE BAIXA
UF: RS CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
LAUDO TECNICO DE INSPECAO PREDIAL.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

123 / 124  

Número de ART: 6656675
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Vinculado à ART:

N°: 7

MPOG:
CPF/CNPJ: 00956809000191

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/01/2013
Participação técnica: Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

Contratante: MARIA ZULEIKA SOARES SANTOS
Rua: RUA GASTAO ENGLERT
Complemento: 425
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 100,00
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GASTAO ENGLERT
Complemento: 425
Cidade: PORTO ALEGRE

Celebrado em:

Data de Inicio: 29/12/2012 Previsão de Termino: 31/01/2013
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: MARIA ZULEIKA SOARES SANTOS

Atividade Técnica:
0 -LAUDO TÉCNICO

Bairro:
UF: RS

Quant: Und:

7

Baixada em: 31/01/2013

CPF/CNPJ: 28118294072

CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:
Código:

Descrição da Obra/Serviço:
LAUDO TECNICO DE INspEgAo PREDIAL.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
124 / 124  

Número de ART: 6742759
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

N°:

Vinculado à ART:

N°: 720

MPOG:
CPF/CNPJ: 28118294072

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/03/2013
Participação técnica: Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

Contratante: JULIO CEZAR PICCOLI JARDIM
Rua: RUA PERI MELLO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$ 1.200,00
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA PERI MELLO
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 29/01/2013 Previsão de Termino: 27/03/2013

Bairro:
UF: RS

CPF/CNPJ:

CEP: 0

Tipo de Contratante:

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:

Quant:

720

Und:

Baixada em: 27/03/2013

Vinculado A ART:

N°:

N°: 215

215

calter
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: JULIO CEZAR PICCOLI JARDIM
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

O -PROJETO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Código:

Página. 54

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CPF/CNPJ:

1373650

MPOG:

Quant:
291,59

Und:
m2

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico n° 1373650
14 de Maio de 2013 Hora: 15 : 18 : 39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da
obra ou serviço referenciado na Lei n° 8.666/1993.

A CAT perdera a validade no caso de substituição ou anulação de
alguma ART nela constante.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luis, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

it

CREA-RS
Rep.. ae

deli. Grande .Sui

catter)
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*calter

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL 11/2019

A CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.340.036/0001-
40, através de seu representante legal e responsável técnico Sr. EVANDRO MEDEIROS

BRAZ, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil inscrito no CREA SC sob n° 096258-5, portador

da Cédula de Identidade n° 7056440329, inscrito no CPF sob o n° 677.025.030-68,

DECLARA que o projeto do presente edital será executado pelo engenheiro detentor do

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido para comprovar a capacidade técnica

do profissional.

Florianópolis e agosto de 2019.

do silingertia td a11 4 
IÍ(

CNN: 2.340,036/0001-40

Eng° Civi Evandro Medeiros Braz
CREA 096258-5 Resnonsivel Técnico/Sócio Administrador

Rua Patrício de Farias, No. 55/212 - Florianópolis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802
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calter

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NOME DA EMPRESA: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LIMITADA INSC. MUNICIPAL: 5146224

CNPJ: 02.340.036/0001-40 TELEFONE: (48) 3879 4802 INSC. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: Rua Patricia Farias, n° 55 sala 212, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SCCEP: 88.034-

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no Edital do PREGÃO Presencial n°
11/2019, que disponibiliza os veículos, equipamentos e ferramentas suficientes para
a realização completa do objeto a ser licitado.
Declaramos ainda que o responsável técnico pela execução dos serviços será
EVANDRO MEDEIROS BRAZ, Registro no Conselho n.° 096258-5/RN.

Florianópolis 19 agos de 2019

7(fiote E fg(nila ia Ltda
CNN: 02.3,0.036/0001-40

Eng° Civil Eu ndro Medeiros Bras
CREA 096258-5 Responsável Técnico/SOcio Administrador

Rua Patricio Fatias, No. 551212 - Ftorianópotis/SC- CEP 88034-132 - F: 48 3879-4802 www.calterdobrasil.co
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

is6ts 14 horas e 15 minutos do dia 23 de agosto de 2019, na Sala da Presidência da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a segunda Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos completos (arquitetônico e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina, com a presença
do Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores, Mauricio

Calgarotto e Lilian Matsubara Denobi Vieira, designados pela Portaria n°. 183/2018 e pelo Edital do

referido certame. Também acompanharam a sessão, como assistentes técnicas, as Engenheiras Civis Marcia
de Souza Uwai e Niscléa Fabiana Pedroso, servidoras da Diretoria de Projetos da Prefeitura Municipal de
Londrina (respectivamente, matriculas 13.575-5 e 14.374-0).

Compareceram à sessão pública apenas os representantes das empresas CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA e CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado e deu continuidade aos trabalhos apresentando as
propostas recompostas com a proposta final na fase de lance, encaminhadas por e-mail, das empresas
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA. As vias
foram impressas e assinadas pelos representantes das empresas na sessão.
As assistentes técnicas analisaram a qualificação técnica da empresa CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA e apontaram: (a) existência de divergência de informações do contrato social e do
registro de Pessoa Jurídica do CAU, em relação ao objeto social e ao capital social; (b) o desatendimento do
item 49.4, pois o acervo apresentado se referia a apenas um dos membros da equipe técnica indicada pela
empresa; e (c) a não apresentação da certidão de registro de pessoa física junto ao conselho de classe de
dois dos membros da equipe técnica indicada pela empresa, contrariando o item 49.1 do Edital.
Considerando as questões apontadas e que elas são suficientes para a inabilitação, o Pregoeiro não analisou
a qualificação econômico-financeira da empresa e assim, o Pregoeiro inabilitou a CORSI ARQUITETURA
E CONSTRUÇÕES LTDA pelo desatendimento do item 49.4 e 49.1 conforme acima citados.
Em seguida, o Pregoeiro abriu o Envelope n° 2 — Habilitação da empresa CALTER DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA e a qualificação técnica da empresa foi analisada pelas assistentes técnicas, que
apontaram o seguinte: (a) Desatendimento aos itens 49.2.3 e 49.2.6 do Edital pois não apresentou acervo
técnico de projeto de instalação de ar-condicionado de edificação com area superior a 1500 m2; (b) o
desatendimento do item 49.4, pois o acervo apresentado se referia a apenas um dos membros da equipe

41er'P
(V\

Doc juntado em:26/08/2019, Seq.:4.17, por:luizfernando  pag. 581 



técnica indicada pela empresa; e (c) a não apresentação da certidão de registro de pessoa física de um dos
membros da equipe técnica indicada pela empresa, contrariando o item 49.1 do Edital.
Considerando as questões apontadas e que elas são suficientes para a inabilitação, o Pregoeiro não analisou a
qualificação econômico-financeira da empresa e nem sua regularidade fiscal e trabalhista.
Assim, diante da inabilitação das duas empresas melhores colocadas na etapa de lances, o Pregoeiro decidiu
por convocar as empresas restantes (terceira, quarta e quinta colocadas na ordenação da proposta escrita)
para nova sessão de lances em data e hora abaixo designadas.
As empresas apresentaram irresignação quanto à sua inabilitação, manifestando interesse em recorrer. 0
representante da empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, Moacyr Corsi Junior,
manifestou interesse em recorrer de sua inabilitação alegando que a redação dos itens 49.1 e 49.4 do Edital
não permite concluir claramente que seria obrigatória a apresentação do acervo técnico de todos os
componentes da equipe técnica indicada pela empresa.
A representante da empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, Neuda da Costa Medeiros,
também manifestou interesse em recorrer de sua inabilitação, alegando o mesmo fundamento da outra
em presa inabilitada.

Os licitantes foram cientificados de que o prazo para a apresentação das razões recursais por escrito (de 3
dias úteis) começará a correr a partir da última sessão pública do certame, com a declaração do vencedor ou
do fracasso da licitação.

Por fim, o Pregoeiro designou a Terceira Sessão Pública para o dia 28/08/2019, As 09:15 na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Londrina, para continuidade dos trabalhos.
Os licitantes saem da presente Sessão Pública devidamente cientes das condições de apresentação de recurso
administrativo e dos atos subsequentes no certame.

Pregoeiro: L--411) 

Equipe de Apoio e servidor que acompanharam a sessão:

/I .uiz Fernando Moraes Marendaz

Mauricio Calgarotto

Lilian Matsubara Denobi Vi

Márcia de Souza Uwai

Niscléa Fabiana Pedroso

Licitantes:

Moacyr Corsi Junior

Neuda da Costa Medeiros

1NX\ 1\garNeN./07-3--uN6-,
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AranK RFPÚBLICA FEDERATIV» DO BRA-7.7.1140AVE2

ESTADO DE SI, A (J,TAHINA
• VA CATADO DA SEGURA A PURL IDA E DEFESA CIDADAO

INSTITUTO GEL A DE PE RIGIA
INSTITUTO DE .!:NT!1•ICAÇA0-• -

ki' sq, 0 CARTEIRA DE IDENTIDADE

:',11CIPA.L DE LONDft,..?
í:&c ::.:i Co'

fl.S.!'.4`/C1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO  NACIONAL

REGI RO ty
GERf 4,;..t A74.00 DX. F MCA() 171.TEN/2011
NOME SANDRO BIAZUS CORTINA

'FILIACAU DEONILDO CORTINA
LED! BIAZUS CORTINA

ATIJOALIDAL E DATA DE NASCIMENTO

LAGES :3C 29/JAN/1974
CERT. CAS. 19915 LV B-35 FL 141

DOD ORIGEM CART. RAMOS - LACES SC

OAF 739.953,109-87 G •rlos ;)ruden

M. 3 319 6
to 1-• "SU'

CONCORDIA - SC ASSINATURA DO DIRETOR
LEI 199 7.116 DE 29108/V3

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
presente fotocópia confere

com o original.

Londrina,ZZ• • 2c

/al-134'1\10 -VaVn.a/C 
Funcionário Responsável ResponsávelA:7w
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NSENGENHARIA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

HABILITAÇÃO

LICITANTE: NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 07.148.290/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR

CPF: 801.617.239-34

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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N. F. ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA
CONTRATO SOCIAL

foi

Os abaixo identificados e qualificados:

17.;751..
V;;;PANA

1) NIVALDO SALVATICO JUNIOR, brasileiro, casado no regime de\ comunh oi
parcial de bens, Engenheiro , inscrito no CPF/MF sob n°- 801.61,7.239- 4
portador da carteira de identidade profiSsional n° 031865/d/ CREA--:PR-"1.,,..;-
residente e domiciliado na Rua São Francisco de Assis , 32, apto. 302, Centre
Londrina -PR , CEP 86020-510 e

2) LUIS FERNANDO SALVATICO, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, Do Comercio , inscrito no CPF/MF sob n°- 021855.199-13,
portador da carteira de identidade RG n° 5.787.698-0/ SSP-PR-PR, residente e
domiciliado na Rua Belo Horizonte , 1356, apto 1402. Centro , Londrina -PR ,
CE>. 86020-060

RESOLVEM, por este instrumento de 
direito, constituir uma sociedade empresária !irnitadle s -a -,e; e os
artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.° 10,406. de 10 de ja:-...a„-d de 20C2. ocas demais
disposições legais aplicáveis à espécie e pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará
sob D nome empresarial de N. F. ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA e terá sede e- domicilio
na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1062 , Apto. 1:52 , Centro , Londrina -Pr , CEP 86020-917.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do
ramo de: Serviços de Engenharia Civil, Administração de Obras e Prestação de Serviços na
Area da Construção Civil..

CLAUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
- SOCIEDADE: A sociedade iniciará suas atividades em 20/12/2004 e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social sera de R$ 30.000,00 ( trinta mil
reais), dividido em 30.000 quotas no valor de R$ 1,00 ( hum real), cada urna, subscritas e
inteç,ralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte
forma:

SOCIO (%) . QUOTAS VALOR
NIVALDO SALVATICO JUNIOR 51.00 ` 15.300 15.300,00
LUIS FERNANDO SALVATICO 49.00 14.700 14.700,00
TOTAL 100.00 30.000 30.000,00 

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
soda é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social conforme disposto no art 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As (quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o conseOrnento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições[' preço, deito de

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocipia confere

com o original. •
I

iltall.111111146
1PLAIMA

1A414J

• ;Ck.
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N. F. ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA
CONTRATO SOCIAL

foi

r

preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cesão

a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Calico: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suat

deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postes

venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito

de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da

notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem

seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então

possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas

poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME

EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a NIVALDO SALVATICO JUNIOR, com

os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e

passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgaos públicos, instituições financeiras,

entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários

consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso

do nome empresarial Isoladamente.

§ 1.° - E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse Social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2: - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da

sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo: fixar

uma retirada mensal, a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em

31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses

seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão

administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Ate 36 (trinta) dias antes da data marca'cla para a reunião, o balanço

patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do

respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo

ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos s6cios

remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em bala o especialmente levantado.
r..

Parágrafo Calico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros c sos em que a socie\clad

se resolva em relação a seu sócio. CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRI
A presente fotocópia conic

com o original.

nario Responsável
ItIMMV.101.•
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N. F. ENGENHARIA & SERVIÇOS LIDA
CONTRATO SOCIAL

folha.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENT.
Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a a'dminisii=.4
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se entoritfacs?,

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públieds:R`

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro de Londrina -PR para o exercicio e

o ciimprirnento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se,
expressamente, a qualquer outro, por mais pri-ilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente

instrumento em 3 (três) vias de igual tor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus

herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

L61 ndrina -PR, 14 de dezembro de 2004

NIVALDO SALVATIÇO JUNIOA

Visto:
JUR Al DiR \TEN-ANC-le DE OLIVEIRA
Inscr na OAB/Seccional: 10.166-0.A.B/PR

MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confel e

com o original.
Q1

cionário Re sponsável

LUIS FERNA O SALVATICO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM, 20/12/2009
SOB NÚMERO: 41205376651
Protocolo! 04/449023-2

14. F. ENGENHAR IA f. SERv I ;OS la DA

APtop cario.

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

Ira Cruz
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Os abaixo identificados e qualificados:

1) NIVALDO SALVATICO JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, natural de Nova Fatima-PR, engenheiro
civil, inscrito no CPF/MF sob n°. 801.617.239-34, portador da carteira de
identidade RG n°. 5.148.660-9/S.S.P.-PR, expedida em 03/11/1987,
residente e domiciliado na .Rtia Luiz Lercó, 1.215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610.

2) CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, brasileira, maior,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Cornelio
Procopio-PR, Empresária, inscrita no CPF/MF sob n°. 026.845.999-12,
portadora da carteira de identidade RG n°. 5.907.377-0/S.S.P.-PR,
expedida em 03/09/2002, residente e domiciliada na Rua Luiz Lerco, 1215,
Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR, CEP: 86047-610.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA,
com sede na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro,
Londrina-PR, CEP 86020-111, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
07.148.290/0001-64, registrada na Junta Comercial do Parana sob n°
412.0537665-1 em 20/12/2004 e última alteração contratual registrada sob
n°. 20125680457 em 15/08/2012; resolvem alterar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade ISABELA
MEDEIROS SALVATICO, brasileira, natural de Londrina-PR, solteira, nascida em
07/05/2007, estudante, inscrita no CPF/MF sob n°. 128.401.189-55, portadora da carteira

de identidade civil n°. 13.721.957-3/S.S.P-PR, residente e domiciliada na Rua Luiz Lerco,
1215 , Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR, CEP: 86047-610, representada por seu pai
Nivaldo Salvatico Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 801.617.239-34, portador da Carteira de
identidade Civil RG n°. 5.148.660-9/S.S.P-PR, residente e domiciliado na Rua Luiz Lerco,

1215 , Terra Bonita, Londrina-PR, CEP: 86047-610.

CLAUSULA SEGUNDA - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e

financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do

presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da

sociedade a sócia CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, acima qualificada,
transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 16.00
(dezesseis mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 16.000,00\

(dezesseis mil reais) a sócia ingressante ISABELA MEDEIROS SALVATICO, acima

MINIMILA011111
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB N° 20166557307.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. NINE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

‘)q

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 6. comprovação de sua autenticidade
Informando seus respectivos códigos de verificação

ectivos portais.,

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 589 



DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: n° 07.148.290/0001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 2 de 7
qualificada, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLAUSULA QUARTA - DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituída do
cargo de administradora da sociedade a sócia Claudia Carvalho Medeiros Salvatico,
acima qualificada, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era
administrada por NIVALDO SALVATICO JUNIOR e CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS
SALVATICO passa a ser administrada por NIVALDO SALVATICO JUNIOR, a quem
compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e
atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo
obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, contratar e demitir
pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou á defesa
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
isoladamente, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem
como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios.

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA SEXTA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: Retira-se da
sociedade a sócia CLAUDIA CARVALHO MEDEIROS SALVATICO, acima qualificada,
transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 464.000
(quatrocentas e sessenta e quatro mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal
de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais) ao sócio NIVALDO
SALVATICO JUNIOR, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLAUSULA SÉTIMA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações
havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido

•_.
Nome (%) Cotas Valor R$
NIVALDO SALVATICO JUNIOR 99.00 1.584.000 1.584.000,00
ISABELA MEDEIROS SALVATICO 1.00 16.000 16.000,00
TOTAL 100.00 1.600.000 1.600.000,00

CLAUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME\
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a NIVALDO SALVATICO JUNIOR,

IMEMANIMMI
/UNTA COMERCIAL

DO PARANA 
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COM os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos
os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador declara,
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital
que possuem na sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte
redação.

Os abaixo identificados e qualificados:
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1) NIVALDO SALVATICO JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, natural de Nova Fatima-PR, engenheiro
civil, inscrito no CPF/MF sob n°. 801.617.239-34, portador da carteira de
identidade RG n°. 5.148.660-9/S.S.P.-PR, expedida em 03/11/1987,
residente e domiciliado na Rua Luiz Lerco, 1.215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610.

2) ISABELA MEDEIROS SALVATICO, brasileira, menor impúbere,
solteira, nascida em 07/05/2007 , natural de Londrina-PR estudante,
inscrita no CPF/MF sob n°. 128.401.189-55, portador da carteira de
identidade RG n°. 13.721.957-3/S.S.P-PR, expedida em 06/12/2012,
residente e domiciliada naRua Luiz Lerco, 1215, Casa 80, Terra Bonita,
Londrina-PR, CEP: 86047-610., representada por seu pai Nivaldo
Salvatico Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n°801.617.239-34, portador
da Carteira de identidade Civil RG n°. 5.148.660-9/S.S.P-PR, residente e
domiciliado na Rua Luiz Lerco, 1215 , Casa 80, Terra Bonita, Londrina-PR,
CEP: 86047-610.

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira
nesta praça sob o nome de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA,
com sede na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro,
Londrina-PR, CEP 86020-111, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
07.148.290/0001-64, registrada na Junta Comercial do Parana sob n°
412.0537665-1 em 20/12/2004 e última alteração contratual registrada sob
n°. 20125680457 em 15/08/2012; resolvem consolidar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA e tem sede e
domicilio na Rua Prefeito Hugo Cabral, 1.131, Sala 04, Centro, Londrina-PR, CEP
86020-111.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 20/12/2004 e seu prazo de duração
é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração n
ramo de: CONSTRUTORA, INCORPORADORA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA:\
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL.

IKVAIMINI
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA
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CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 1,600.000,00 (um
milhão, seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um milhão, seiscentas mil) quotas de
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada urna, subscrita e já integralizada, em
moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome (%) Cotas Valor R$
NIVALDO SALVATICO JUNIOR 99.00 1.584.000 1.584.000,00
ISABELA MEDEIROS SALVATICO 1,00 16.000 16.000,00
TOTAL 1 100.00 1.600.000 1.600.000,00 1

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e prego, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas
á venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao
direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os
sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção
das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a NIVALDO SALVATICO JUNIOR,
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos
os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou ã defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou ‘.)&
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador declara,

11011.1a111.1
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DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: n° 07.148.29010001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 6 de 7

sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCiCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital
que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros,
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso sera observada a
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Calico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB N 20166557307.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. NIRE: 41205376651.
NS ENGENHARIA E. CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovagào de sua autenticidade nos resp,tctivos port
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DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: n° 07.148.290/0001-64
NIRE: 412.0537665-1

Folha: 7 de 7

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina-PR
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Londrina-PR, 24 de outubro de 2016.

ALVATICO J NIOR

CLAUDIA CARégrEDE: OS SALVATICO

ONNIMMANOMMI
JUNTA COMERCIAL

00 PARANÁ

ISABEL MEDEIROS SALVATICO
repr sentada por Seu pai

NIVALQ0 SALVATICO JUNIOR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB 14 20166557307.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. NIRE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/11/2016 09:25 SOB N' 20166557307.
PROTOCOLO: 166557307 DE 27/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602462559. NINE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 11/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos códigos de verificação

ctivos ortai . (

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 596 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalizacio e Simplificaeio
Departamento de Registro Empresarial e Integraçilo
Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

Página 1/1

A Sociedade NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES I,TDA - EP?, coin ato constitutivo registrado na

Junta Comercial em 20/12/2004, NIRE: 41205376651, CNPJ: 07.148.290/0001-64, estabelecido(a) na RUA
PREFEITO HUGO CABRAL, 1131 SALA 04, CENTRO, Londrina - PR, CEP: 86020-111, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição
de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descriçâo do Ato: ENI ADRALV1 'NTO DE EMPRESA DE PEQUE PORTE

ABELA ME
Seal&

Representado por: NW

\ Londttna - PR, 11/0

EIROS SAL ATICO
apresentado
LDO SALV ICO JUNIOR

Esle dQcrnent5 juigaracla no rta mpresu Pcidi rartmá

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ 

NI' 0 SALVATICO N OR
Sócio!' d ninistrador/Repre entante

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 17/01/2018 14:28 SOB N° 20180034588.
PROTOCOLO: 180034588 DE 12/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800161179. NINE: 41205376651.
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LIDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 17/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos códigos de verificação
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16/08/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
07.148.290/0001-64
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/2004

NOME EMPRESARIAL
NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NS ENGENHARIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PREFEITO HUGO CABRAL

CEP
86.020-111

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NÚMERO
1.131

COMPLEMENTO
SALA 04

MUNICIPIO
LONDRINA

UF
PR

TELEFONE
(43) 3344-0099

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***ink***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2019 As 16:57:22 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/113
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27/05/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 19:16:31 do dia„25/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2019. -/
Código de controle da certidão: 04FB.49EE.3679.D3CD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 020206904-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.148.290/0001-64
Nome: NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/11/2019 - Fornecimento Gratuito

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

PAgina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (04/07/2019 17:31:43)
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12/08/2019 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1296995 / 2019
Valida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 07.148.290/0001-64

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 12 de agosto de 2019

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
*F34#a04Qp0Yc

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

https://www.londrina.prgov.br/index.php?option=corn_wrapper&view=wrapper8dtemid=2093

fr,(d

1/1
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22/08/2019 https://www2.1ondrina.pr.gov.br/sistemas/iss/alvara2/index.php

CNR1 'CTF
07.148.290/0001-64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações

Gerência de Cadastro Mobiliário

ALVARÁ DE LICENÇA C. MC.
151.253-6

Processo n"
4477 / 2013 J

Validade
Enquanto cumprir as exigéncias da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Nome Fantasia
NS ENGENHARIA

Endereço
RUA PREFEITO HUGO CABRAL 1131 SALA 04 CENTRO

Cidade/UF CEP Area/m2 Zoneamento
LONDRINA/PR 86.020-110 60 ZC-1
S.F.A Inicio Atividade
124156 19/01/2005

Código(CNAE) Descrição da Atividade Principal( CNAE )
F-4120-4/00-00 Construcao de edificios

Código ( CNAE ) Descrição da Atividades Econômicas Secundarias ( CNAE )
F-4110-7/00-00 Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
F-4120-4/00-01 Execucao por empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil
F-4299-5/99-00 Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
F-4319-3/00-00 Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
L-6821-8/01-00 Corretagens na compra e venda e avaliacao de imoveis
L-6822-6/00-00 Gestao e administracao da propriedade imobiliaria
M-7112-0/00-00 Servicos de engenharia

Observação

Londrina, 25 de janeiro de 2013
Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 13, §1 ° do Decreto 836/2017. - Expedido via internet 22/08/2019 10:28:28.

IMPORTANTE
Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade,
de razão social ou quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta
empresa no município de Londrina poderá ser consultada através do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br.

https://www2.1ondrina.prgov.br/sistemas/iss/alvara2/index.php 1/14.1.Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 602 



14/08/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.148.290/0001-64
Razão Social:N S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R PREFEITO HUGO CABRAL 1131 SALA 04 / CENTRO / LONDRINA / PR /
86020-111

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

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

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081304251477137243

Informação obtida em 14/08/2019 10:15:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.148.290/0001-64

Certidão n°: 172398347/2019
Expedição: 14/05/2019, As 11:37:21
Validade: 09/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que NS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

07.148.290/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa.

Dúvidas e sugestbes: cndt,(Ast.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDÃO

My Tristão
Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Trist5o
Lourival Danelutti

Etienilson Don iNete Macri
lwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

FL 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a met' cargo, deles nâo consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a):

NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.148.290/0001-64.-.-.-.

Busca referente aos Ciitimos 20 anos, exclusivamente sobre as aches supra citadas.

CUSTAS:R$32,73
Lei 19 803/18 - Tab XVI - 141 VRC xU,2 10%

,pcdoo por • NW

.7.',..m.saumeogyourv.

1777, 5iEFATTETTopu
fotoceipka confere

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 9 de Julho de 2019.

RIBUID- 0
rrei (Bum) !-Morae

Empregado Juramenta• •
 -------------

11.10,111WOIS.•

Av, Tiracientes,1575 Jd. Shanç;ri-I6 CEP 86070-545 - Londrina - Pr
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 605 



NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Diário n° 14

Termo de abertura

Contém este livro Diário 51 páginas numeradas eletronicamente
do número 1 a 51 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA

Endereço: Rua PREFEITO HUGO CABRAL, 1131

Complemento: SALA 04

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Londrina / PR /86020-Ill

Registro junta: 41205376651 em 20/12/2004

'nscriçãO estadual: 90.362.419-15

CNPJ: 07.148.290/0001-64

--scr4ão municipal 1512536

Data da constituição: 20/12/2004

Data de encerramento ao exercicio social: 31/12/2018

Carimbo do orgão

P 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA

‘ Termo de Autenticação 19/012057-6 
ILRfiGau: Itlii e 6eo.i x9 ipi R1 r a

O Presente byro/Ecne. por Mini OxaMn8d0 0 =010000, acn, .;‘) nm contorm.daoe comlegisla0o ern r,gor am seus termos de atenoa e encerramento
LONDRINA

Londrina / PR, 01 de J,-,neiro de 2018

7

1 3  /FEY h14-g- - VAI DINEIA DA Sii.17A
ESPONEAVEL PELA AUTENTICACk0

EZANE I
CONT DOR

CPF: 604. 23.749-87f`
\CRC. 06948/0-3

NIVALDO SALVATICO J NIOR
Administrador

CPF:' 801.617.239-34

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

coin o orignal.

Lo 3 •141/01

'4.411 Ai
ncio Arlo e onsavel
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

go-Classificação Nome
01
01.1

.01.1.1
01.1.1.01
01.1,1.01.001
01,1 1,02
01.1 1,02.001
01,1.1.02.010
01.1.1.02.011
01.1.1.03
011 1 03.001
01,1.1.03.003
01,1.2
01.1,2.08
01.1.2.08.001
01.1.2.08.006
01 1.2 08.007
01.1.2.08.009
01.1.2.08 010
01.1,2.10
01.1.2.10.002
01 1.2.10.006
01.2
01.2.3
01.2.3.01
.01 2 3.01 005

02
02.1
02.1 3
02.1.3.01
021.301 001
02.1 3.04
02 1 304.001
02 1 3 04 002
02.1 3 04 003
02.1 304.004
02 1 4
02.1.401
02 1 4 01.001
02 1 a 01.000
02 1.4.01 004
02.1 402
02 1.4 02 001
02.1.403
02.1 4 03 002
02 1.4 03 003
02.1.4.03.005
02.1 4 03 006
02.1 4 03 009
02.2
02.2.1
02.2.1.61
02,2.1.01,007
02.2.1.01.008
023
02.3.1
02.3 1 01
023 1.01 001
02.3.4
02 3 4 03
02 3 4 03 001
02.3 4 04
02.3.4 04.001

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
CAIXA

Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco dc Brasil S/A
BANCO DO BRASIL 2557-9
BANCO ITAU

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
Banco do Brasil
Banco Santander

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

Icms a Compensar
Pis a Compensar
Cofins a Compensar
Cslla Compensar
lss a Compensar

ESTOQUES
Estoque de Matéria-Prima
Terreno em Construcao Res

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO
Veiculos

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Salarios a Pagar
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INS S. a Pagar
F.G.T,S, a Pagar
Contribtac4es Sindicais a Pagai
Grrt a Pagar

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

hr.( a Recolher - Pessoa Física
tss Retido a Recolher
MI a Recolher - Contribuintes

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S,LUCRO
Irpj a Pagar

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
Cotins a Pagar
Pis a Pagar
Contribuição Social a Pagar
Simples a Pagar
Contnbuição Plano Brasil Maior

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
CARTAO ENDS 24.101,234
CARTA() ENDS 51,913 189

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
Capital Social Subscrito

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Lucros e Prejuízos Acumulados
RESULTADO DO EXERCICIO

Resultado do Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
,rcsrnte fotocópia confere

ponsavel

Pagina: 43

2018 2017

5.453.880,59
5.340432.76
4.018.634,64
3.962.607,14

5.610.754.50
5 497 306,69
4.179.530,94
3.793.994.66

3.962 607,14 3.793.994,66
30 841,82 4,52
30.839,32 0,00

0.00 4 52
2,50 0,00

25.185,68 385.531,76
0,00 55.437,18

25.185,68 330.094 58
1.321.798,14 1.317 775,75

401,366,20 401.366.20
69.654,13 6965413
32 014,82 32.014.82

235 700.39 235 700.39
164,59 184.59

63 812,27 63.812,27
920.431,94 916.409,55
19 871.62 15 849.23

900 560,32 900 560,32
113.447,81 113 447,81
113.447,81 113.447,81
113.447,81 113 447.81
113 447,81 113 447.91

5.453 880,59 5,610.754,50
6.598,85 47.602.93
2,134,31 18.481,76

678,97 6.571.72
678.97 6571,72

1.455,34 11.910,04
1.147.86 8 658,93

115,10 1137.48
192.38 315,66

0,00 1 797,99
4.464,54 29.121,17

45.66 366,98
0,00 332,64

30.00 9,56
15.66 24,78
0,00 16.902,20
0,00 16 902 20

4.418,88 11.951,99
0,00 1 177 60
0,00 305.56
0,00 8.253,43

2.442.21 0,00
1.976.87 2116.40
1.032,99 0,00
1.032,99 0,00
1.032.99 0,00

0.05 0,00
1.032,94 0,00

5446.248,75 5.563.151.57
1 600.000,00 1.600000,00
1.600.000,00 1.600 000.00
1 600 000.00 1 600 000.00
3.846 248,75 3963.151.57
3883,151,57 2.990.362,06
3 583 151,57

(36.902,82)
(36 902,82)

2 990 352.06
972.799.51
972 799.51 .....w."

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2019 09:15:51
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

ócIigo Classificação Nome

CLA 'NEI D. Alp"
CON DO

CPF: .:14.523.7.4-87
C : 064848/0 -PR

2018

NIVALDQ SALVATICO JU IOR
4dministrador

CPFI'. 801.617.239-34

Pagma 44

2017

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

cord o original. I
Lorjna, 23 IQj

..yriárto Reanonsável

contabil SC: VISUAL Sucessor
07/02/2019 09 15 51
'
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

citi6c) Classificagdo Nome 2018

Pagina 45

2017
01 RECEITAS
03 1 RECEITAS OPERACIONAIS
03.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS
03.1.1 03 001 Serviços Prestados a Vista
03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CNENDAS E SERVIÇOS
03.1.2.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
03 1 2 01 001 Devoluções de Vendas
03 1 2.02 IMPOSTOS SNENDAS E SERVIÇOS
03.1.2.02.002 Pis SNendas e Serviços
03.1 2 02.003 Cofins SNendas e Serviços
03.1.2 02.004 Contribuigto Social SNendas e Serviços
03.1.2.02.007 Isqn SIServiços
03.1.2.02.008 Simples Nacional SNendas e Serviços
03.1.2.02.000 Irpj S/ Vendas e Serviços
03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS
03.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
03.1.3.02.002 Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa

04
04.1

• 041.1
04.1.1.01
04.1.1.01.001
04.1.1.01.003
04.1.2
04.1.202
04 1 2.02 001
041.2,07
04.1.2 07.001
04.2
04.2.1
04.2.1.01
04 2.1.01.001
04 2 1 01 002
C-2.1,01.004
04 2.1 01.005

3 04 2.1,01 009
3 04.2 1 02

042 1 02.001
3 04.2 1.02.002

04.2.1.02.003
4 04.2 1.02.006
2 04.2 1 03
3 04.2 1.03.002
5 04 21 03004

04 2 1.03 015
▪ 04.2 1,03,019
3 04.2 1.03 022
3 04 2 1 03.024

04.2 1.03.033
.5 04 2 1 03 035

C4 2 3
3 04.2302

04 2.3 02.001
3 0424

04 2 4 01
3 04 2 4 01 006

2 05
) 051
D 05.11
• 05 1 1 01
3 05 1 1 01 001

CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,

Custo das Mercadorias Vendidas
Compra de Matéria Prima e lnsumos

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS

Estoque Inicial de Produtos Acabados
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS

Estoque Final de Produtos Acaoados
DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS TRABALHISTAS

Salanos
Pró-Labore
Férias
13.Salario
VALE COMPRAS

ENCARGOS SOCIAIS
IN S.S
F.G T.S.
Multa Rescisória Fgts
Contribuiçto Plano Brasil Maior

DESPESAS GERAIS
Aluguel
Energia Elétrica
Fretes e Carretos
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Telefone
Vale-Transporte
Honoranos Contabets
Uso e Consumo

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS

Juros
DESPESAS OPERACIONAiS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS
Despesas Bancanas

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Resultado Liquido do Exercicio

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

corn o original.
  1.-f)r e Tina,

Resoonsdvel

599 815 41
599 816,41
611 996.79
611 996.79
611 996 79
(18.077,04)

0,00
0.00

(18.077.04)
0,00
0.00
0,00
0,00

(18.077,04)
0,00

5.896,66
5.896,66
5 896,66

635.219,23
368.924,12
372.846,51
372.946,51

(7,00)
372,953.51
(4 022,39)
15.849.23
15 849.23

(19 871,62)
(19 871.62)
266.295,11
263.275.70
125 036.62

28 827 73
33.600.00
13.147 70
3,70019

45 761 00
37.258.47
14.194,47
3077.37
7.846.66

12.139,97
100.980,81

7.440,00
1,75769

275 03
65.891.36

5 228.46
10 530,00

7.417.00
2.441 07

83.85
83 85
83,85

2.935,56
2.935,56
2.935.56

(36.902,82)
(36.902,82)
(36.902,82)
(36 902,82)
(36.902,82)

2 371 003.75
2.371 003,75
2 548 228,46
2 548 228.48
2 548 228 48
(188.318,15)

(511,75)
(511,75)

(187 804,40)
(5.760.76)

(22 886 42)
(34 921,93)
(39 465.20)

8,00
(84 768,09)

11 091,42
11 091,42
11 091,42

1 867 728,96
692.599,04
692 599,04
692 599,04

0,00
692 599 04

0,00
0,00
0.00
000
0,00

1 175 129.92
1112.219,11

595 572,71
333 447,17

33 600,00
72 293.53
30 996,01

125 236.00
226.696.41
120 763,19

32 531,35
28 625,38
44 '776,49

280 949,99
8710,00
1 225,14
5749.61

216 450.27
5 496 12

36 929 00
12 284,00
3 105.85
1 181 79
1 181 79
1 181 79

61 729,02
61 729,02
81 729,02

296 231.25
296 231,25
296 231 25
296 231.25
296 231,25

contabil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2019 09.15:51
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Página 46

Código Classificação Nome

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/ 018

AMA
CLAUP NEI DE

CONTAD•R
lyPF: 66 , 2374-87

(CRC .64848/04-PR

2018

N 
NIVALCod SALVATICO JUNIOR

,Administrador
CPF:801.617.239-34

2017

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

con' o original. I
Londrina, CY2)

\IV P,
ciondrio Respon:dvel

contacil SCI VISUAL Sucessor
07102/2019 09 15 51
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuizos Acumulados

de 01/01/2018 a 31/12/2018

some 2018

Pána. 47

2017

;ALDO NO INÍCIO DO PERIODO

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

ROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINACAO DO LUCRO
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR

Dwidendes e Lucros a Distribuir

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

3 953 151 57

(3690282)

80.000,00
80.000,00

3816 920.32

972 799,51

150 000,00
150 000 00

3.846 248,75 3 963 151.57

1CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

corn o original. 1
LOTit , 9312

•
Fun ionário Responsável

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2019 09 15:51
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Notes Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2018

EMPRESA NO EXERCICIO DE 2018 PASSOU PARA 0 SISTEMA TRIBUTAR ' O SIMPLES N CIONAL

87
4848/0-3 PR

NIVALDO SALVATICO JyNIOR
Administrador

CPT 801.617.239-34

Pagina: 48

CAN.IARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocó ia conferecoin o

contbil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2019 09 15.51
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Página. 51

Diário n° 14

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 51 paginas numeradas eletronicamente
do número 1 a 51 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Rua PREFEITO HUGO CABRAL, 1131

Complemento: SALA 04

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Londrina / PR / 86020-111

Registro junta: 41205376651 em 20/12/2004

Inscrição estadual: 90.362.419-15

CNPJ: 07.148.290/0001-64

Inscrição municipal: 1512536

Data da constituição: 20/12/2004

Perlodo de escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Carimbo do orgáo

Londrina / PR, 31 de Dezembro de 2018

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Administrador

CPF: 801.617.239-34'

 ==.....aol*Pmil.Í•rsopwoasiuram.m..o."owmgmmmll.IPIft

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
ma, 97, 1)119

- 
• Funcionário Responsável

. f.:
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PagInd 1

•

Código Nome

NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDADemonstraçâo do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
100 INOICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) Saldo atual116 ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO124 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÁO CIRCULANTE 5.340,432,78
132 RESULTADO DO iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 7,631,84

699,76
140 11\IDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILCI
159 ATIVO CIRCULANTE
167 PASSIVO CIRCULANTE 5.340.432.75
175 RESULTADO DO INDICE DE LIOu CEZ CORRENTE 6.598,55

809,30
183 !NOCE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)
101 DISPONIVEL + TITULOS A RECEBER + APLICAÇOES FINANCEIRAS205 PASSIVO CIRCULANTE 4.043.820.32
213 RESULTADO DO INDICE DE LIQUIDEZ SECA 6598.85

612,81
221 ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)
230 DISPONÍVEL
248 PASSIVO CIRCULANTE 4.018 634.64
256 RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 8598,85

608,99
264 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)
272 ATIVO CIRCULANTE
280 PASSIVO CIRCULANTE 5340432.78
299 RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) 6,598,85

5.333.833,93

CLAUDINE! ZANETT!
CONT DOR

CPF : 604/523.749-87
CRC 064848/0-3-PR

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Administrador 1

CPP 801,617.239-34

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINAA presente fotocopia conferecora o orWal.
Lon 0.10

Ftt londrio Resoonsávei

cont6bil SCI VISUAL Sucessor

029Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 614 



NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDADemonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
Pagma

Código Nome
100 INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)
116 PASSIVO CIRCULANTE, PASSIVO NÃO CIRCULANTE
124 PASSIVO TOTAL

140 ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)
150 PASSIVO CIRCULANTE
167 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
175 RESULTADO DO NDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO

183 iNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONi0 LIQUIDO (IPL)
191 ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/iNTANGEVEL
205 PATRIMÔNIO LIQUIDO
213 RESULTADO iNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (IPL)

221 CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO
230 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO ',JAC, CIRCULANTE
248 PATRIMÓNIO LIQUIDO

264

272

280

IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATM-) INVAMOBIINTANG
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/IN fANGIVEL
PASSIVO NÃO CIRCULANTE « PATRIMÓNIO LIQUIDO

299 INDICE DE IMOBILIZACAO RECURSOS DO ATIVO INV /IMOBANTANG

CONTA

CPF 604.5

CRC 08484

NETTI

R

3.749-87

/0-3-PR

Lon

NIVALDO SALVATICO JUNIOR

Admintstrador

CPF 801 617 239-34

Saldo atual

7.631,84
5.490.783,41

6.598,85

7.631,84

0,86

113.447,81

5 483 151,57

0,02

7.631.84
5.483 151,57

113 447,81
5.484 154,56

0,02

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINAA presente fotocópia conferecom cs original

OtPq

FLuaci Arlo Responsável 

contábil SCI VISUAL Sucessor
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDADemonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
Código Nome
100 INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (TRPL)
124 PATRIMÔNIO LIQUIDO

140 INDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)
1.97 ATIVO TOTAL

183 TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)
191 VALOR FIXO 100

221 INDICE DE MARGEM DE LUCRO LIQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)
248 VENDASJPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

264 INDICE DE GIRO DO ATIVO
272 VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
260 ATIVO TOTAL
299 RESULTADO DO INDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)

302 INDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER
310 VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

345 iNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES
353 GUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS

• 361 VALOR DOS ESTOQUES
370 RESULTADO DO INDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)

CLAU NEI DEZANE I

dONTADOR ,
CPF 604.523 749-87

CRC 084848/0-3-PR

Saldo atual

5.483 151,57

5.453.880,59

100,00

611.996,79

611,996.79
5.453 880,59

0 11

611.996,79

368.924,12
920 431,94

0,40

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Administrador

CPF : 801617239-34

CAivti:A.01 iviLlNiCiPAL DE LONDRINAA presente fotocopia coat-erecoin o original.
Lon

Re:cpoxisavel

contábil SC) VISUAL Sucessor
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NS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDADemonstraço do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018
Pagin3

Código Nome
19 INDICE DE SOLVENCIA GERAL
35 ATIVO
43 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A c'i(10 PRAZO
27 INDICE DE SOLVENCIA GERAL

CLAUD' I DEZANE
C NTADOR

CPF : 604.523.749-87

CRC 064848/0-3-PR

NIVALDO SALVATICO JUNIOR

Administrador

CPF 801,617239-34

Saldo atual
5.463 371,91

5 453 880,59

7631,84

1 859,48

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
)310.

\NI '9
Lo • t. I.

44

Ikuictionário ResponsAv

contabil SCI VISUAL Sucessor
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NS :NGENHARIA
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DEMONSTRAÇÃO DE CALCULO 

01 iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA() CIRCULANTE
RESULTADO DO iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

02 iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
RESULTADO DO iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

5.340.432,78
7.631,84

699,76

5.340.432,78
6.598,85

809,30

03 iNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) 

DISPONÍVEL+TiTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRA 4.043.820,32
PASSIVO CIRCULANTE 6.598,85
RESULTADO DO INDICE DE LIQUIDEZ SECA 612,81

04 iNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM) 

DISPONÍVEL
PASSIVO CIRCULANTE
RESULTADO DO iNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

05 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

4.018.634,64
6.598,85

608,99

5.340.432,78
6.598,85

5.333.833,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

N IVA=
REPRES
NIVALDO
CPF: 801.

okLondrina,23 de Agosto de 2019.

SALVATICO JUNIOR
NTANTE LEGAL

ALVATIC0, JUNIOR
17.239-34 / RG: 5.148.660-9

CL-AUDIN DEZANETTI
CONTADOR
CRC 064848/0-3-PR
CPF: 604.523.749-87

RPrefeito Hugo Cabral 1.131Sala 04 Centro86020 111LondrinaPR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenhana@nseng.com.br
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GOVERNO DO PARANÁLI SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0537665-1

CNPJ

07.148.290/0001-64

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

20/12/2004

Data de Inicio
de Atividade

20/12/2004
Endereço Completo (Logradouro, Ng e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PREFEITO HUGO  CABRAL, 1131-SALA 04, CENTRO, LONDRINA, PR, 86.020-111 
Objeto Social
CONSTRUTORA, INCORPORADORA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Capital: R$ 1.600.000,00
(UM MILHAO E SEISCENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 1.600.000,00
1 (UM MILHAO E SEISCENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

'Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio

NIVALDO SALVATICO JUNIOR 1.584.000,00 SOCIO
801.617.239-34

ISABELA MEDEIROS SALVATICO 16.000,00 SOCIO
128.401.189-55

NIVALDO SALVATICO JUNIOR
801.617.239-34

Último Arquivamento
Data: 17/01/2018 Número: 20180034588

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Evento (s):

19/323703-0

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 193837030 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Prazo de Duração

Indeterminado

Administrador

Administrador

Término do
Mandato

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

0,00 PAI/REPRESENTAK Administrador XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA- PR, 29 de julho de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Documento Assina o Digitalmente 29/07/2019
  Junta Comercial do Parana

Presidêncla da Reptiblica CNPJ:77.968.170/0001-99
Casa Cwil

Medida Provis6na 002200-2,
de 24 de agosto de 2001. Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR

www.juntacomercial.prgov.bricertificado
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05/08/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a

empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24

de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita h(s) atribuição(6es) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão no: 103106/2019 Validade: 02/09/2019

Razão Social: NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
CNP): 07148290000164
Num. Registro: 44026 Registrada desde : 07/04/2006

Capital Social: R$ 1.600.000,00
Endereço: RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 1131 SALA 04 CENTRO
Município/Estado: LONDRINA-PR CEP: 86020111

Objetivo Social:
Construtora, incorporadora, serviços de engenharia, administração de obras, prestação de

serviços na area da construção civil.
Restrição de Atividade : As demais areas da Engenharia.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Carteira: PR-31865/D Data de Expedição: 31/08/1998
Desde: 07/04/2006 Carga Horária: 8:0 H/D
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal

N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e

do art. 7° da Resolução do Confea N.0 218/1973,
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(6es) nos elementos contidos neste documento,

esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 290112/2019, 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 05/08/2019 10:50:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Serviço No 002/2014.

A faisiflcag5o deste documento constitui-se ern crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva açZo penal.

https://creaweb.crea-Pr.org.briconsuitasicer6daüiLridica.asp?SESSA0=14QuTuYlym8U&CODREGTO=55507&DEPTO=53308,ai UNC=99999. 11
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05/08/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 103102/2019 Validade: 31/08/2019

Nome Civil: NIVALDO SALVATICO JUNIOR
Carteira - CREA-PR No :PR-318651D
Registro Nacional : 1702102505
Registrado(a) desde : 31/08/1998

Fillacao : NIVALDO SALVATICO
JANEIA DE MELO SALVATICO

Data de Nascimento : 17/11/1971
Carteira de Identidade : 51486609
Naturalidade : NOVA FATIMA/PR

CPF : 80161723934

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 23/08/1997 Diplomação : 25/08/1997
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.0 218/1973.

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divide ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 290099/2019.

Emitida via Internet em 05/08/2019 10:49:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucao de Serviço No 002/2014.
A falsificaçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor
respectiva ac5o penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultasicertidao.asp?SESSA0=14QuTuYlym8U&CODREGTO=555078,rtqtcertidao=0&FINALIDADE=5&NUMPR... 1/1 30Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 621 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
cio Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Let N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

No 0000000524495

1111011)119111J1j111111111j11J11119111,1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 16/02/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional VIVIANE RONCHI D ANDREA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos
da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome:VIVIANE RONCHI D ANDREA
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A20512-5
Data de obtenção de Títulos: 25/01/1993
Data de Registro nacional profissional: 26/01/1994
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomagão: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

CPF: 993.548.709-10

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perdera a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n°524495/2019

Expedida em 20/08/2019, LONDRINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: W919BW

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.govbr/app/view/sight/extemo?form.Servicos, com a chave: 11/9198W
Impresso em: 20/08/2019 as 16:27:16 por: VIVIANE RONCHI D ANDREA, ip: 187.62.36.85
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Observação 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

ARQUITETA
VIVIANE RONCHI D ANDREA
CARTEIRA PROFISSIONAL:PR-25792/D ACERVO TÉCNICO N.2: 000416 /2004
ART N° • 1702579210010 0   Registrada :18/09/2002  
Participação' • CO-AUTORA  
Empresa Executora 
Contratante • VD LOTEADORA / A.D. IMÓVEIS - ADM DE IMÓVEIS S/C LTDA  
Tipo de Obra / Serviço.: CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER AREA 
Serviço Contratado • PROJETO ARQUITETÔNICO 
Dimensão • 3.224,88 M2  
Local da Obra • RUA TAKABUMI MURATA, LT 166/167/178/179, GLEBA PALHANO Município/Estado • LONDRINA/PR 
Data de Inicio • 25/09/2002  Data de Conclusão :25/09/2002  
Docto de Conclusão • DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv. • PROJETO ARQUITETONICO DE UM CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO COM AREA TOTAL DE 24.754,726 M2, CONTENDO 55 LOTES Cl AREA TOTAL DE.  17.993,69 M2, E 3.224,88 M2 DE AREA CONSTRUÍDA REF. A 55 UNIDADES • .  RESIDENCIAIS DE 54,28 M2 CADA, MAIS GUARITA C/ 6,46 M2, COBERTURA . .  ACESSO PRINC. C/ 38,20 M2 E SALÃO DE FESTAS C/ 194,82 M2.  

NOTAS DE LbNDci;.
CACAO

resinte fotor-Ópic .

Lry3
!

: 3) 33,2-r.

P.A; :ins- TabeilAo
S Antonio f Escr-F-,,,pr,tp

priscom11  E,47:-. •
Tabelicfoto de

FOU46775

AV DUQUE DE CAXIAS, 630 - LONDRINA - PR - CEP 86015000
E-mail: crealda@mail.crea-pr.org.br

home page - http://www.crea-pr.org.br

•

Pagina 4 jA

r
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ATESTADO DE IDONEIDADE TÉCNICA

A.D. IMÓVEIS — ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/CLTDA, empresa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Higienéopolis, 583 6°.andar, sala 601 A, no Município de Londrina, Estado do Parana, devidamente inscritano CNPJ/MF sob n°. 05.253.040/0001-69, ATESTA para fins de direito, que aempresa SAYONARA GALA-0 e VIVIANE ff ANDREA ARQUITETURA EINTERIORES S/C LTDA, estabelecida A. Avenida JK no. 1977 Sala 09 na cidade deLondrina, Estado do Parana, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°.
02.794.232/0001-94, através das Arquitetas Sayonara de Souza Galão, CREA n°.
PR/12. 961-D e Viviane Ronchi D'Andrea CREA n°. PR/25. 792-D elaboraram oprojeto arquitetônico de um Condomínio Horizontal fechado com área total de24.754,72 M2, contendo 55 (cincoenta e cinco) lotes com área total de 17.993,69 M2,e 3.224,88 M2 de área construída referente a 55 unidades residenciais de 54,28 m2cada, guarita com 6,46 m2, cobertura e acesso principal com 38,20 m2 e saldo de festacom 194,82 m2., localizado nos lotes 166,167,178 e 179 na Rua Takabumi Murata, naGleba Palhano, Município de Londrina/Pr. Inicio e conclusão do projeto em25/09/2002

devidos fins.

49 TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
AUTENTICAÇÃO

Ce co - cilt- ft resente fotucciplaestá Con,. . . •

iie, 4 153i nu 1 aigrOt •ift 7

0 if . 47.7 . • beilao
214'',- A-rlt )ri Oft' frtFrev".!*
E] Priscila V Berth u• Esc

xckallo Aukindwgio tirO5ple
FOU46776

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para os

Londrina, 20 de aneiro e 2003

Eme on G rcia "Pereira
Sócio—Pros telário
(Tr 238.58 .879-04
RG 1.200.7 -9 SSP/Pr

Sardi Serviços Notariti
Enildo SarVi - titular ( desde 1963 servindo com-la
Av. Pr. sin .-Distrito Judiciário de MaravilháJtondnna-

Reconhegapor semejaança a firma;de:
EMERSON GARCIA PEREIRA 7,/ 
( Reconhecida por semelhança pela im4ssidilidade do compareci.
mento do(s) signatirio(s). Coinforme 1.8.3. - C -Pr ).
1effevereiroi2004

Gabriel Frederico 'N
ido somente com o

selo de autenticidade

• ./
13 228 de 1810712001

FUNARPEN
SELO DE

AUTENTICIDADE

ABEL IUNAT
E

NOTAS
APQ79456

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 624 



AIL NOENGENHARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO

Eu Viviane Ronchi D' Andréa, Arquiteta, inscrita sob o CAU A20.512-5, portadora do OFF

993.548.709-10, venho através desta autorizar minha inclusão na equipe técnica para

elaboração de projetos da Câmara Municipal de Londrina, junto a empresa NS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

VIVIANE RONCHI D' NDREA
ARQUITETA (,
CPF: 993.548.709:10
CAU A20.512-5

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenhana©nseng.com.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de
Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a)
profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66
possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita á(s) atribuição(ões)
constantes de seu registro.

Certidão n°: 111374/2019 Validade: 20/09/2019

Nome Civil: GUSTAVO VINCE RODRIGUES
Carteira - CREA-PR N° :PR-601 60/D
Registro Nacional : 1705019080
Registrado(a) desde : 09/02/2001

Filiação: LUIZ CARLOS RODRIGUES
MARIA APARECIDA VINCE RODRIGUES

Data de Nascimento : 23/09/1975
Carteira de Identidade : 53234658
Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF:02590800983

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 09/02/2001 Diplomação : 12/02/2001
Situação: Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.° 23.569/1933 -Art. 28° de 11/12/1933
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.°
5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da
Resolução do Confea N.° 218/1973.

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-
prorg.br), através do protocolo n.° 309358/2019.

Emitida via Internet em 21/08/2019 15:38:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Página 1/2
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico

1975/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO VINCE RODRIGUES referente a
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUSTAVO VINCE RODRIGUES
Registro: PR-60160/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1705019080

Número da ART: 20171700041 Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/04/2017 Baixada em: 24/04/2017
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Contratante: MEU ESPAÇO GRALHA AZUL DEPOSITO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ: 19.846.555/0001-87

Rua: AV SAO JOAO N°: 2725

Complemento: Bairro: ANTARES

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86036-030

Contrato: celebrado em 06/04/2017

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6.400,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD CARLOS JOAO STRASS N°: 650

Bairro: ANTARES

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86087-350

Data de inicio: 06/04/2017 Previsão de término: 24/04/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA
OU SERVIÇO TÉCNICO, Area de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL
ACIMA DE 100 M2, Serviço Contratado: PROJETO ESTRUTURAL, OUTROS PROJETOS (PROJETOS ESPECiFICOS)

Observações:
PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MOLDADAS "IN LOCO" E PRE-MOLDADAS), COM AREA DE
6.400M2 E VOLUME DE CONCRETO DE 330M3.
PROJETO DA COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM AREA DE 6.400M2 E PESO DE 115.000KG.
PROJETO DE FUNDAÇÕES.
PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO.
Informações complementares:
O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 06/04/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -
CAT, conforme selos de segurança A 003.914, o atestado expedido pelo contratante da
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1975/2017
21/08/2019 15:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
a Agronorrua do Parana
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PRI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Certidão de Acervo
Técnico

1975/2017
A CAT perdera a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 148409/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR,
ji

11141'013411111.1 do Parana
Conselho Regional de Engenharia
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa PRP Empreendimentos e
Construção Civil LTDA EPP portadora de CREA 52716 através do
profissional Gustavo Vince Rodrigues, portador de CREA-60.160 D-Pr,
executou os seguintes serviços:

PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETOARMADO (MOLDADAS "INLOCO" E PRÉMOLDADAS), COM AREA DE 6.400M2 E VOLUME DE
CONCRETO DE 330M3.

PROJETO DA COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM AREADE 6.400M2 E PESO DE 115.000KG.

PROJETO DE FUNDAÇÕES.

PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO,

no endereço da Rodovia João Carlos Strass 650 (terreno padrão), Londrina-PR, tendo emitido ART de n° 20171700041, tendo inicio dia 06/04/2017 e
finalizado em 24/04/2017, declaramos que os serviços foram prestadosdentro dos padrões exigidos por nossa empresa.

AUTE-N—T—ICAQ-Ad
NO VERSO

Tabelião - Londrina

Londrina, 24 de abril de 2017

Meu Espaço Gralha Azul
Depósito de Mercadorias Ltda.

CNP.1: 19346.555001-87

Meu Espaço Gralha Azul Depósito de Mercadorias Ltda
Luiz Henrique Salle

CPF 060.410.679-38
Sócio Proprietário

Meu Espaço Gralha azul Depósitos de Mercadorias LtdaAvenida São João 2725, Londrina-PR
CNPJ 19.846.555/0001-87
Telefone: 43 3329-6363

Atestado registrado m
vinqulagdo a re
CREA-k/ ,s4.r
A 003.91 /

Np,)
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..NSENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO

Eu Gustavo Vinci Rodrigues, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-PR 601160/D

portador do CPF 025.908.009-83, venho através desta autorizar minha inclusão na

equipe técnica para elaboração de projetos da Câmara Municipal de Londrina, junto a

empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

v-C\
GU AVO VINCE RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 025.908.009-83
CREA-PR: 601160/D

\\J

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.corn.br
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22/08/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
O(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
á(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 112011/ 2019 Validade: 21/09/2019

Nome Civil: ADAUTO FRANCISCO
Carteira - CREA-PR No :PR-25369/D
Registro Nacional : 1700800787
Registrado(a) desde : 06/08/1993

Filiação : LUIZ FRANCISCO
INES GOES FRANCISCO

Data de Nascimento : 11/10/1964
Carteira de Identidade : 35479198
Naturalidade : FAXINAL/PR

CPF : 48773824968

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 08/08/1992 Diplonnagão : 10/08/1992
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.0 218/1973.

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7o de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa.

Para fins de: LICITAÇÕES

'... i.,)A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.° 310762/2019.

Emitida via Internet em 22/08/2019 15:29:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitan
respectiva ação penal.

or

https://creaweb.crea-pcorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=29c769f117f445e3b43737dc65809dd4&CODREGTO=49147&rtqtcertidao=0&Fl... 1/2*Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 631 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com

Atestado

4485/2019
Atividade conclu ida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ADAUTO FRANCISCO referente a(s)
Anotacão(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADAUTO FRANCISCO
Registro: PR-253691D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700800787

Número da ART:2505762-0 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/02/2001 Baixada em: 20/12/1998
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: TC ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS S/C LTDA

Contratante: MONTE BELO EMPREENDIMENTOS LTDA CPF:

Rua: ENDEREÇO NA() INFORMADO N°: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: UF: CEP:

Contrato: celebrado em 20/02/1998 Vinculado a ART: 2105911-0

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 25.069,28 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LT 1/A, GD 02 - VILA VITORIA N°: SIN

Complemento: GD: 02 Bairro: VILA VITORIA

Cidade: UF:

Data de inicio: 20/02/1998 Previsão de término 20/12/1998 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CEP:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: , Atividade Técnica: , Area de Competência: , Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL
ACIMA DE 100 M2, Serviço Contratado: PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Informações complementares:
O vinculo do profissional com a empresa contratada como responsável técnico perante o Crea-PR iniciou-se em 27/11/2000.

Observações da certidão:
No atestado de capacidade técnica não consta o número do RNP do responsável técnico, porém foi possível verificar no
cadastro do Crea-PR este dado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -
CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n°4485/2019
22/08/2019 17:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

C
A

T n°4485/2019 de 22/08/2019, página 1 de 3 

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia

• Agronomia do Parana
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Certidão de Acervo
Técnico com

Atestado

4485/2019
Atividade conclu ida

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 309709/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

C
A

T n°4485/2019 de 22/08/2019, página 2 de 3 

CREA-PR
ConselhoRegionaldeEngeDhorta

aftronomiadoParani
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o

ATESTADO

A empresa MONTE BELO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 01.161.111/0001-42
cujo representante legal, Jose Roberto MaiIan, CPF 623.547.449-00, RG 031554/0-0
CRC/PR, atesta para devidos fins, que o Engenheiro Civil Adauto Francisco, registrado
no CREA-PR sob n° 25.369/D, CPF 487.738.249-68, executou de forma satisfatória e
dentro dos prazos a elaboração do projeto hidráulico e projeto de prevenção contra
incêndio, sob Anotação de Responsabilidade Técnica n° 2505762-0, vinculada a ART
n° 2105911-0, para o empreendimento Edificio Twin Towers, localizado na Av.
Tiradentes, 501- LOTE 1/A - Quadra 02 - Vila Vitoria, com area construída de
25.069,28 m2, neste Município de Londrina-PR.

Os serviços de elaboração de projetos foram executados no período de 20/02/1998 a
20112/1998

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Londrina, 21 de agosto de 2019.

  QN-T-E-BECO- EMPREENDIMENTOS LTDA
CNR,L0_1_1W.11110001-42

Representante Legal: JOSE ROBERTO MAILAN
CPF 623.547.449-00

Scann6d-b

C
AT n°4485/2019 de 22/08/2019, página 3 de 3 
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NSENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO

Eu Adauto Francisco, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-PR 25369/D, portador do CPF

487.738.249-68 venho através desta autorizar minha inclusão na equipe técnica para

elaboração de projetos da Câmara Municipal de Londrina, junto a empresa NS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

ADAUTO FRAN • ISCO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 487.738.249-68
CREA-PR 25369/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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20/08/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
O(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
6(s) atribuição(i3es) constantes de seu registro.

Certidão no: 110415/2019 Validade: 19/09/2019

Nome Civil: RICARDO ROEHRIG
Carteira - CREA-PR No :PR-19641/D
Registro Nacional : 1703785045
Registrado(a) desde : 07/04/1988

Filiação : MILTON ROEHRIG
MARGIT SCHUSTER ROEHRIG

Data de Nascimento : 30/11/1964
Carteira de Identidade : 3.113.983-0'
Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF : 55902600944

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
UNIVERSIDADE DE BAURU
Data da Colação de Grau : 09/01/1987
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 80 de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 330 de 11/12/1933
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 90 de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplomagão : 09/01/1987

Possui débitos de anuidade parcelado.
Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 307239/2019.

Emitida via Internet em 20/08/2019 11:11:57

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

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=4828b73b487a4975bf4dd2Oee8a2c0b7&CODREG 0=382648, cr6t..9.9,aidió='08,F1... 1/1
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico
0 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR,

certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente aos serviços/obras descritos nesta certidão, tendo-os declarado como concluídos,
integrando desta forma sua experiência profissional, conforme preceitua a Resolução n° 317/86 -
CON FEA em seu artigo primeiro.

ENGENHEIRO ELETRICISTA RICARDO ROEHRIG
CARTEIRA PROFISSIONAL: PR-1 9641/D ACERVO TÉCNICO N.2: 003587/2002

ART N2 • 3001619039 0.   Participação: RESPONSÁVEL/EXECUTOR 
Empresa Executora •  
Contratante • UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA S/C LTDA - ULTRAMED
Tipo de Obra / Serviço: EDIF. FINS HOSPITALARES/SAÚDE 
Serviço Contratado • PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO TUBULAÇÃO TELEFÔNICA 
PROJETO TELEFÔNICO  
OUTROS PROJETOS 

Dimensões ' 5.535,00 M2 - 300 KVA  
Local da Obra • RUA AMADO NOIVO, 310- JD LONDRILAR  
Município/Estado • LONDRINA/PR  
Data de Inicio • 10/03/2002  Data de Conclusão :10/11/2002  
Docto de Conclusão ...: ATESTADO CONTRATANTE  
Observação • SERVIÇO REALIZADO CONFORME ATESTADO DATADO DE 11/11/2002, ANEXO.A 

PRESENTE CERTIDÃO, AVERBADO POR ESTE CREA/PR 

A presente Certidão foi lavrada em atendimento ao que dispõe a Resolução n.° 317/86 - CONFEA,
e mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de
competência desta Presidência - Portaria n.0051/01 de 09 de Agosto de 2001 , pela

REGIONAL DE LONDRINA.

CARTÓRIO OCTAVIO CESARIO
80 TABELIONATO DE NOTAS
CONFERE CORA 0 ORIGINAL

O REFERIDO E VEIDAOE E DOU FE
LONOR)N PARANA

2 1 NO 16
OR CCIA& (.1.3 rusattA VITPLICX

BB- IML5dU3 90 \CIRA
BEL at APRON 1 MOVES
essamea 'bRIONNIRA INMESCREVE

AUTORIZADOS
Tabellonato de NIIS

ExclusivoFrera elLeMADESOuraculscAsuma
Auterdicação de

FJX35238

1LONDRINA, 18 DE NOVEMBRO DE 2002.

NAPRI01/11BAS BEANSKI
'-:---REGIONAL DE LONDRINA

DUQUE DE CAXIAS, 630 - LONDRINA - PR - CEP 86015000

E-mail: crealda@imbrapenet.com.br
home page - http://www.crea-prorg.br
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Ul7TRJX/IED
ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que o Engenheiro Eletricista RICARDO ROEHRIG,

registrado no CREA-Pr sob n.° PR- 019.641/D, Elaborou de forma satisfatória e dentro

dos prazos e contrato previstos, os projetos elétrico (Entrada de Energia com Cabina

Transformadora de 300KVA), instalações elétricas em geral (300 KVA) e de SPDA —

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, de telefonia e cabeamento

estruturado (telefonia — 320 pares e lógica — 320 pontos), de sistemas de som (100

pontos), TV (50 pontos), Circuito Fechado de Televisão - CFTV Digital (50 pontos),

controle de acesso (05 pontos), alarme por sensores de presença (50 pontos) e

orçamento quantitativo geral da obra (Anotação de Responsabilidade Técnica n.°

3001619039), para nosso empreendimento Comercial denominado Medtac/ Ultramed,

com uma Area construída de 5535,00m2, situado à Rua Amado Noivo, 310 Jd.

Londrilar, CEP: 86.100-010, neste Município de Londrina, Estado do Parana.

Os projetos foram elaborados no período de 10/03/2002 à 10/11/2002.

Por ser a verdade, firmamos o presente atestado.

Londrina, 11 de Novembro de 2002.

nid e d01 assonografia S/C Ltda.
CNKI: 78.311.107/0001-48
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Aihk NS ENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO

Eu RICARDO ROEHRIG, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA-PR: PR- 19641/D,

portador do CPF 559.026.009-44, venho através desta autorizar minha inclusão na

equipe técnica para elaboração de projetos da Câmara Municipal de Londrina, junto a

empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

RIC RDO ROEHRIG
EN ENHEIRO ELETRICISTA
CPF: 559.026.009-44
CREA-PR: PR- 19641/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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22/08/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Parana, circunscrita
6(s) atribuição(eies) constantes de seu registro.

Certidão no: 111700/2019 Validade: 18/02/2020

Nome Civil: PEDRO MAIA FILHO
Carteira - CREA-SP N0 :SP-82748/D
Registro Nacional : 2603073907
Registrado(a) desde : 19/03/1981

Filiação : PEDRO MAIA
MARIA LINDA MAIA

Data de Nascimento : 23/10/1953
Carteira de Identidade : 5317838
Naturalidade : APUCARANA/PR

Visto No : 008440

Dt. Expedição Visto : 29/02/1988

CPF : 89637224815

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIVERSIDADE MACKENZIE
Data da Colação de Grau : 25/03/1980
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 12° de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplomagão : 19/05/1980

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.o 310032/2019.

Emitida via Internet em 22/08/2019 09:43:11

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

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=c6ac2a5ed76844358758faf2f8f13f5f&CODREGTO=675968,rtcitcertidao=0&FINA... 1/1Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.19, por:luizfernando  pag. 640 



Página 2/4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Certidão de Acervo
Técnico

6410/2015
Número da ART:20120697345 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/02/2012 Baixada em:
04/11/2011 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: THERMIX - ENGENHARIA TÉRMICA LTDA

Contratante: ROLEMAK ADM. !MOVES LTDA CNPJ: 78.375.391/0001-16

Rua: AV HIGIENOPOLIS N°. 583

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86020-080

Contrato: celebrado em 17/06/2011

Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.100,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R QUINTINO BOCAIUVA N°: 812

Bairro: JARDIM AGARI

Cidade: LONDRINA UP; PR

Data de inicio: 17/06/2011 Previsão de término: 04/11/2011 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CEP: 86022-980

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO,
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Area de Competência: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO, Tipo de
Obra/Serviço: AR CONDICIONADO, Serviço Contratado: PROJETO
Observações:
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AR CONDICIONADO PARA 0 SHOPPING QUINTINO BLOCOS A,B, COM UTILIZAÇÃO
DE SISTEMA TIPO EXPANSÃO DIRETA E EQUIPAMENTOS TIPO VRF, CAPACIDADE TOTAL DE 92 HP E AREA TOTAL
CLIMATIZADA DE 2.100 M.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br oCREA-PR
liegianal 1e Engenha,.
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•

Rolemak Administradora de Imóveis Ltda.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Thermix Engenharia
Térmica Ltda., estabelecida à Rua Pernambuco, n° 390, sala 1303 —
Londrina — Pr., inscrita no CNPJ sob n° 05.754.433/0001-56, registro
CREA-PR n° 41026, prestou â Rolemak Administradora de Imóveis
Ltda., CNPJ 78.375.391/0001-16, sediada â Av. Higienópolis, 583,
centro, Londrina — Pr.,os serviços relacionados abaixo relacionados
com as seguintes características:

Obra: Shopping Quintino

Local da obra: Rua Quintino Bocaiuva, n° 812

Período: 17/06/2011 â 04/11/2011.

Valor: 4.000,00

ART n° 20120697345

Resp. Técnico: Eng° Mecânico Pedro Maia Filho
CREA/SP n° 82748/D

Dimensão: 2.100 m2

1ner4na,

42 TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
AUTENTICAÇAC)CertifIN Pau (we presente - irtyestrvt-onforrne o art Ono!,

2 GO ¡It' ,//
;.

rm ; e
s- Tats!I ;o a 

Piztnni4 pliveira- Escrevente
4rti tkrttF1tErk,7tri us Ert:/ nVr rrt

Tabt_toruasto de Notas
Ex olm

Autenticaçãodl 
racápia

FQU46920
Descrição dos serviços:

Elaboração de projeto de ar condicionado para o Shopping Quintino,blocos A e B, com utilização de sistema tipo expansão direta e
equipamentos tipo VRF, capacidade total de 92 HP e área totalclimatizada de 2.100 m2.

Londrina, 04 de dezembro de 2015.

Rol -:k Administradora de Imóver Ltda

P.trArVi
•("rt* F

47

Atestado registrado mediante
vinculação à res.

CREA - PR
A 028.8

Av. Higien6polis n.° 583 - 10° andar Fone: (43) 3322-0002 - CEP 86020-080 Londrina —

014411
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NSDIGINHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO

Eu Pedro Maia Filho, Engenheiro Mecânico, inscrito no CREA-SP 82748/D, portador do

CPF 896.372.248-15, venho através desta autorizar minha inclusão na equipe técnica

para elaboração de projetos da Câmara Municipal de Londrina, junto a empresa NS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

PEDRO MAIA FILHO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CPF: 896.372.248-15
CREA-SP 82748/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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„AL NSDIGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

INDICAÇÃO DO COORDENADOR GERAL 

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

Declaramos em atendimento ao previsto no subitem 49.3 do Edital de Pregão Presencial

n° 11/2019, que o Sr. Nivaldo Salvático Junior, Engenheiro Civil, portador do CPF (MF) n°

801.617.239-34 e inscrito no CREA/PR sob n° 31.865/D é o nosso indicado como

Coordenador Geral da Equipe Técnica pela execução dos serviços que trata o objeto da

licitação em referência.

NS E E HARIA E CON
P.!: 07.148.29

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

.TRUÇÕES LTDA
/0001-64

NS ENGEN ARIA E CO STRUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9 / CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.corn.br
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AL, NS ENGENHARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP vem, pela presente,
indicar a V.Sas. a Equipe Técnica que serão responsáveis pelas elaborações dos
projetos objetos desta licitação, detentores dos acervos e atestados de capacidade
técnica apresentados pela empresa, caso sejamos declarados vencedores da presente:

1. Engenheiro Civil — Coordenador Geral
Nome: NIVALDO SALVATICO JUNIOR
CREA-PR 31.865/D

2. Arquiteta — Responsável pelo Projeto Arquitetônico Executivo
Nome: VIVIANE RONCHI D' ANDREA
CAU A20.512-5

3. Engenheiro Eletricista - Responsável pelo Projeto de Instalações Elétricas
Nome: RICARDO ROEHRIG
CREA-PR: PR- 19641/D

4. Engenheiro Civil — Responsável pelo Projeto de Estrutura Metálica
Nome: GUSTAVO VINCI RODRIGUES
CREA-PR 601160/D

5. Engenheiro Civil — Responsável pelo Projeto de Instalações Hidrossanitárias e
Prevenção Contra Incêndios
Nome: ADAUTO FRANCISCO
CREA-PR 25369/D

6. Engenheiro Mecânico — Responsável pelo Projeto de Instalações de Ar Condicionado
Nome: PEDRO MAIA FILHO
CREA-SP 827 8/D

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

NS EN - IA E CONSTFJÇÕES LTDA
t -J:07.14g,"n1/00 1-64

NS ENGENHAR A E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTA E LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALV TICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9/ CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia©nseng.com.br
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NSBIGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESÊNCIAL N° 11/2019

ANEXO VII— DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99) 

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

CNPJ/MF sob o n° 07.148.290/0001-64, interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial n° 11/2019, da Camara Municipal de Londrina, Estado do

Parana, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,

DECLARA, sob as penas da lei, que em seu quadro de pessoal não ha menor de 18

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro

tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

NS EN RIA E CONS UV:3ES LTDA
N. . 07.148.290/ 001-64

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9! CPF 801.617.239-34
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br
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NSENGENHARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o n°

07.148,290/0001-64, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob as penas

da Lei, ser empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo

nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

, Londrina, 23 de Agosto de 2019.

,!F; FN t rsiliARIA E CONS uçõEs
F.): 07.148.290/1001-64

NS ENGENHARIA E CONS RUÇÕES LTDA-EPP
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSAVEL TECNICO
NIVALDO SALVATICO JUNIOR
RG: 5.148.660-9/ CPF 801.617.239-34
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNN 07.148.290/0001-64

43 3344 4099
nsengenharia©nseng.com.br
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SIMPLES

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 22/08/2019

• Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 07.148.290/0001-64
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: NS ENGENHARIA &CONSTRUCOES LTDA

• Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

, Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

IIKI Agendamentos (Simples Nacional)

(‘  Data e Hora do CancelamentoData e Hora do Agendamento
27/11/2017 14:34

aendamentos no Simples N clonal1
Situação do Agendamento Número da Opção
Convertido em Opção

E Eventos Futuros (Simples Nacional)

4 Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

C3 Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

Às 9 horas e 15 minutos do dia 28 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de
Londrina, foi realizada a Terceira Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos completos (arquitetônico e
complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina, com a presença
do Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores, Júlia
Saragoça Santos, Lilian Matsubara Denobi Vieira e Mauricio Calgarotto, designados pela Portaria n°.
183/2018 e pelo Edital do referido certame. Também acompanhou a sessão o servidor Gabriel Cazado
Candreva.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado, e comunicou que, após o primeiro e o segundo
colocados na etapa de lances terem sido inabilitados na Segunda sessão pública, o Pregoeiro designou a
presente sessão para continuidade dos trabalhos e para reabrir a etapa de lances com os licitantes
remanescentes, conforme convocação feita por e-mail.

Compareceram as empresas CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, NS ENGENHARIA
& CONSTRUÇÕES LTDA E MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP.
A empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA se credenciou por meio da
apresentação do documento pessoal do sócio-administrador, Sr. Sandro Biazus Cortina, portador do RG n°
2.474.007.

Em seguida, o Pregoeiro ordenou as propostas escritas restantes em ordem crescente, conforme abaixo:

Colocação Valor global Empresa
1° R$ 221.051,60 CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
2° R$ 248.162,98 NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.
3. R$ 279.944,00 MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP.

Realizada a fase de lances conforme tabela anexa, obteve-se o seguinte resultado:

Colocação Valor global Empresa
10 R$ 167.000,00 NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.
2° R$ 167.500,00 CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
3. R$ 279.944,00 MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP.

Após a fase de lances, o Pregoeiro convocou os licitantes que tiveram seus preços alterados, nos termos do
item 35 do Edital, para que elas decomponham o valor global da proposta nos projetos indicados na

planilha orçamentária de suas propostas iniciais e encaminhem para o e-mail licitacao@cml.pr.gov.br até
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as 14h do dia de hoje, 28 de agosto de 2019, que é a hora prevista para retorno das atividades da sessão

pública de licitação.

Então, o Pregoeiro passou A abertura do envelope de habilitação da empresa NS ENGENHARIA &

CONSTRUÇÕES LTDA, passou aos representantes presentes para rubrica, ato continuo, designou a Segunda

Sessão Pública para o mesmo dia, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Londrina, no período da

tarde, As 14:15, para continuidade dos trabalhos.

Os licitantes saem da presente Sessão Pública devidamente cientes da data, local e horário da próxima Sessão

Pública.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz 

Equipe de Apoio e servidores que acompanharam a sessão:

Júlia Saragoça Santos

Gabriel Cazado Candreva

Mauricio Calgarotto

Lilian Matsubara Denobi Viei

Licitantes:

Nivaldo Salvatico Junior

Everton Leopoldino Alves

San dro Biazus Cortina
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PP112019

HISTÓRICO DE PREÇOS DA FASE DE LANCES 

MEP
ARQUITETURA NS ENGENHARIA CONCÓRDIA

ENGENHARIA

R$ 279.944,00 R$ 248.162,98 R$ 221.051,60
declinou R$ 220.000,00 R$ 213.000,00

--- R$ 212.500,00 R$ 207.000,00
--- R$ 206.500,00 R$ 206.000,00
--- R$ 205.500,00 R$ 205.000,00
--- R$ 200.000,00 R$ 190.000,00
--- R$ 189.500,00 R$ 185.000,00
--- R$ 184.500,00 R$ 184.000,00
--- R$ 183.500,00 R$ 182.000,00
--- R$ 180.000,00 R$ 175.000,00
--- R$ 174.500,00 R$ 174.000,00
--- R$ 173.500,00 R$ 173.000,00
--- R$ 172.000,00 R$ 171.500,00
--- R$ 171.000,00 R$ 170.500,00
--- R$ 170.000,00 R$ 169.500,00
--- R$ 168.000,00 R$ 167.500,00
--- R$ 167.000,00 declinou
--- --- ---

Página 1
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r-rf
Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4
Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concordia — SC

concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

PROPOSTA DE PREÇO 

Sandro Biazus Cortina Engenh, , CREA/SC 38.779 7 -- sandro.cortina@ce ordi .psi.br 
Rodrigo Friebel Engenheiro rvieLinico CREA/SC 72.197-4 -- rodrigo.friebelPconco u a.psi.br (49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein l Engenheiro Civil — CREA/SC .13:3.158-o-- tiago.ionasPconcordia.psi.br — (49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil — CREA/SC 105.610...3 julio.rech@concordia.psi.br — (49) 9.8818-1999

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.21, por:luizfernando  pag. 652 



Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

Razão Social da Proponente: CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 13.697.820/0001-26

Endereço: Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia, SC
Nome do Representante Legal: SAN DRO BIAZUS CORTINA

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para a Prestação de serviço de Elaboração de

projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua
Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com Area existente
aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2
para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita
existente, em conformidade com o estabelecido no Edital, Pregão Presencial n°
11/2019 e seu Termo de Referência, acatando todas as estipulações consignadas
no edital.

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma
e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina

reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina
Item Descrição Qtde. Valor Unitário

1
Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e
detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação
existente

1 R$ 50.526,08

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 6.315,76

3
Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e
projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na
edificação existente, estrutura metálica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc. (inclusas fundações)

1 R$ 38.026,92

4
Projeto de instalações hidros sanitárias e de prevenção contra
incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e
sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 31.578,80

5

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado,
SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e
sonorização

1 R$ 31.578,80

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 9.473,64
VALOR TOTAL r\ R$ 167.500,00

`\
Sandro Biazus Cortina Engenh. REA/SC 38.779-7 ii.i sandro.cortina@concor . :\‘br 9.9994-8986

Rodrigo Friebel Engenheiro fitieuinico CREA/SC 72.197-4 rodrigo.friebel@concordia. i.br (49) 9.8813-S222
Tiago Jonas Klein 1 Engen.heiro CREA/SC: 133.158..0 — tiago.ionas@concordia.psi.br . 9) 9.8819-.0111

Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil — CREA/SC: 105,610-3 itilio.rech@concordia.psi.br 49) 9.8818-1999
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CONC Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 3444-5749

1. 0 VALOR GLOBAL para execução dos serviços acima citado é de al

167.500 00 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos reais).

2. Declaramos que conhecemos e aceitamos todos os termos do Edital;

3. Validade da Proposta é de 90 (sessenta) dias.

4. Prazo de entrega dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,

contados a partir do recebimento da nota de empenho.

5. Submetemo-nos ao regime de penalidades estabelecido na minuta do

Contrato Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a

referente à recusa em assinar o instrumento contratual no prazo de 7

(sete) dias úteis após regularmente convocada.

6. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de

necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra,

deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento

da CML, e atender a legislação e normas técnicas vigentes.

Londrina, 28 de agosto de 2019.

Sandro Bia rtina
Eng2 Eletricista CREA C 38.779-7

RO.: 2.474.007 — CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro 8iazus Cortina Engenheiro Eletricista CREA/SC 3. sandro.cortina@concordia.psi.br 9.9994-8986
Rodrigo Friebel Engenheiro Mec.inico CREA/SC 72.197-4 rodrigo.friebel@concordia.psi.br -- (49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein l Engenheiro Civil CREA/SC 133..158-0 -- tiago.lonas@concordia.psi.br -(49) 9.8819-0111.
Julio Cesar Rech Engenheiro Civil — CREA/SC 105.610-3 julio.rech@concorciia.psi.br — (49) 9.8818-1999
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NSENGENHARIA
ANEXO H — PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO
(Conforme indicado no item 2 do Termo de Referência)

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Londrina (CLCML).

Item

1

—...— - ue projetos completos (arquitetônicopara reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal
e complementares)

de Londrina.

Descrição Qtde Valor unitário
Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso
layout e detalhamentos e levantamento arquitetônicoda edificação existente

1 R$ 54.000,00

Projeto de sinalização e comunicação visual
completo 1 R$ 8.000,00

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação
estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 29.000,00

4
Projeto de instalações hidrossanitárias e de
prevenção contra incêndios completo — incluso GLP
(se necessário), drenagem e sistema de
reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 24.000,00

5

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa
tensão
completo — incluso telefonia, lógica. cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 28.000,00

' 6 Projeto de instalações de ar condicionado completo 1 R$ 24.000,00

Valor total da proposta: R$ 167.000,00

Observação: A planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da
proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital), acompanha a proposta assinada pelo proponente, conforme item 18.1 do Edital.

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP com sede na cidade de
Londrina/PR, à Rua Prefeito Hugo Cabral n°1.131 - Sala 04, CEP 86020 111 e FONE (43)
3344-4099, com CNPJ/MF 07.148.290/0001-64, prop -5e à CLCML a execução do objeto
da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de
Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia@nseng.corn.br
Página 1 de 2
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NSENGENHARIA
1. 0 preço proposto 6 de R$ 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil Reais).
2. 0 pagamento de cada medição sera efetuado em até 15 (quinze) diascontados do recebimento definitivo dos serviços, conforme previsto neste edital.
3. 0 prazo para executar os serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4. A validade da proposta 6 de 90 (noventa) dias.

5. Forma de garantia contratual: Seguro-garantia.

Caso nossa proposta seja vencedora, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade derepresentante legal, o Sr. NIVALDO SALVATICO JUNIOR portador do C.P.F801.617.239-34 e Engenheiro Civil CREA-PR 31.865/D.

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA - EPP
NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 5.148.660-9 I CREA-PR 31.865/D

Londrina, 23 de Agosto de 2019.

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNP) 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia©nseng.com.br
Página 2 de 2
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Proposta Readequada Projetos - CML

Assunto: Proposta Readequada Projetos - CML
De: ''Ludmila - NS Engenharia" <ludmila.colombo@nseng.com.br>
Data: 28/08/2019 1344
Para: <licitacao@cmtrargov.br>

Prezados,

Segue anexa a Proposta Readequada a partir da seção de hoje para o respectivo Pregão Presencial, conforme solicitado.
Entregarei em ',dos também uma via original assinada, na seção de hoje que ocorrerá a partir das 14,151,
Qualquer questão entrar em contato.
Solicito a CONFIRMACSO DE RECEBIMENTO cleats email.

Atencionainente

Nivaldo Salvatico Junior
Diretor / Responsive' Time..
03 . 3300 4099
43 . 999.2 3047
LonOrina . Panne . Brasil

aivaximmi.vomor

I Livre de virus o avast com

Anexos

Proposta 1.prif 74666

28/08/2019 14:02
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NSENGENHARIA
ANEXO II— PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

(Conforme indicado no item 2 do Termo de Referência)

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Londrina (CLCML).

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)
para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Item Descrição Qtde Valor unitário

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso
layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico
da edificação existente

1 R$ 54.000,00

2 Projeto de sinalização e comunicação visual
completo 1 R$ 8.000,00

3

Projeto estrutural completo, incluindo avaliação
estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem
necessários na edificação existente, estrutura
metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 29.000,00

4
Projeto de instalações hidrossanitárias e de
prevenção contra incêndios completo — incluso GLP
(se necessário), drenagem e sistema de
reaproveitamento de Aguas pluviais

1 R$ 24.000,00

5

Projeto de instalações elétricas em alta e baixa
tensão
completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 28.000,00

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo 1 R$ 24.000,00

Valor total da proposta: R$ 167.000,00

Observação: A planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da
proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital), acompanha a proposta assinada pelo proponente, conforme item 18.1 do Edital.

A empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP com sede na cidade de
Londrina/PR, à Rua Prefeito Hugo Cabral n° 1.131 - Sala 04, CEP 86020 111 e FONE (43)
3344-4099, com CNPJ/MF 07.148.290/0001-64, propõe à CLCML a execução do objeto
da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de
Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNRJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia@nseng.com.br
Página 1 de 2
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4

NSENGENHARIA
1. 0 preço proposto é de R$ 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil Reais).

2. 0 pagamento de cada medição será efetuado em até 15 (quinze) dias
contados do recebimento definitivo dos serviços, conforme previsto neste edital.

3. 0 prazo para executar os serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

5. Forma de garantia contratual: Seguro-garantia.

Caso nossa proposta seja vencedora, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de
representante legal, o Sr. NIVALDO SALVATICO JUNIOR portador do C.P.F
801.617.239-34 e Engenheiro Civil CREA-PR 31.865/D.

NS ENG NHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 5.148.60-9 / CREA-PR 31.865/D

Londrina, 28 de Agosto de 2019.

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNN: 07.148.290/0001-C4

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64

43 3344 4099 nsengenharia@nseng.com.br
Página 2 de 2
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Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 07.148.290/0001-64
NS Engenharia & Construções Ltda.

Ativo 
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

5.340.432,78
113.447,81

0,00
0,00

113.447,81
0,00

Total do Ativo 5.453.880,59

Passivo
Passivo Circulante 6.598,85
Passivo Não Circulante 1.032,99
Patrimônio Liquido 5.446.248,75

Total do Passivo 5.453.880,59

Análise Comprovação
Liquidez Geral
Solvência Geral
Liquidez Corrente
Valor máximo de contratação
Patrimônio Liquido

699,76
714,62
809,30

281.287,06
5.446.248,75

maior que 1,0
maior que 1,0
maior que 1,0

Maior que R$ 28.128,71

sim
sim
sim

sim

Nota:
1. 0 saldo da Conta Caixa no valor de R$ 3.962.607,14, no Ativo Circulante, corresponde a 72,66% do total do Ativo.

Hermes dede Riria Barb ta
Departamen o Financ ro

Contador - CRC • R 04 0/0-5
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"CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME"

  QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ N° 13.697.820/0001-26 

SANDRO BIAZUS CORTINA, brasileiro, natural de Lages/SC,
casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em
29/01/1974, Engenheiro Eletricista devidamente inscrito no
CREA/SC sob o n° 38.779-7, CPF n° 789.953.109-87, residente e
domiciliado em Concordia, SC., a Rua Deputado Carlos Buchele
n° 172 — Centro, CEP 89700-130, portador da cédula de identida-
de n° 2.474.007, expedida pela SESP/SC.

TATIANE MILANI, brasileira, natural de Curitiba/PR, casada sob
o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 18/06/1979,
empresária, CPF n° 005.440.329-42, residente e domiciliada em
Concordia, SC., a Rua Deputado Carlos Buchele n° 172 — Centro,
CEP 89700-130, portadora da cédula de identidade n° 1.829.383,
expedida pela SESP/SC.

TIAGO JONAS KLEIN, brasileiro, natural de Ita/SC, solteiro, mai-
or, nascido em 09/10/1985, Engenheiro Civil devidamente regis-
trado no CREA/SC sob o n° 133158-0, CPF 041.325.909/92, resi-
dente e domiciliado na cidade de Concordia/SC, a Rua Estados
Unidos n° 324 — Bairro das Nações, CEP 89708-258, portador da
cédula de identidade n° 3.743.571-0, expedida pela SESP/SC.

RODRIGO FRIEBEL, brasileiro, natural de Concordia/SC, casado
sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em
25/05/1978, Engenheiro Mecânico devidamente registrado no
CREA/SC sob o n° 072197-4, CPF 915.045.549-49, residente e
domiciliado na cidade de Concordia/SC, a Rua Tupinambas n°
334 — Bairro ltaiba, CEP 89707-097, portador da cédula de identi-
dade n° 14/C 3.183.169, expedida pela SSP/SC.

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada,
que gira sob o nome empresarial de "CONCORDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME", pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 13.697.820/0001-26, es-
tabelecida na cidade de Concórdia, SC., a Rua 29 de Julho n° 141
— Edifício 29 de Julho — Sala 21 — Centro — Concórdia/SC, CEP
89700-039, registrada na MM. Junta Comercial do Estado de San-
ta Catarina, sob n°42204685138, por despacho em sessão de 25
de Maio de 2011 e posteriores alterações devidamente registra-
das, resolvem alterar o referido contrato social e posteriores alte-
rações, como a seguir se contrata, de acordo com as seguintes
cláusulas:

-/

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em hnp://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 207769306989303
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto. Secretario-geral;

15/08/2017
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s.

( ) A sociedade transfere a sua sede social para a Rua Deputado
Carlos Buchele n° 172— Centro — Concordia/SC, CEP 89700-130.

( II ) É aceito como sócio, neste ato, ficando sub-rogado em todos os
direitos e obrigações pela quota que adquire, o seguinte sócio:

a) JULIO CESAR RECH, brasileiro, natural de Videira/SC, casado
sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 05/12/1988, Engenheiro
Civil devidamente registrado no CREA/SC sob o n° 105610-3, OFF 010.211.229-04,
residente e domiciliado na cidade de Concordia/SC, à Rua Francisco Arthur Tasca
n° 105 — Apto 101 - Bairro Primavera, CEP 89701-233, portador da cédula de identi-
dade n° 4.499.490, expedida pela SESP/SC.

( Ill ) O sócio SANDRO BIAZUS CORTINA vende parte de suas quo-
tas, ou seja, 800 (oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, para o sócio JULIO CESAR RECH, pelo preço certo e ajustado de R$ 800,00
(oitocentos reais) dando pelas mesmas plena, geral e completa quitação, nada mais
tendo a reclamar, presente ou futuramente com relação a estas quotas.

( IV ) 0 capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo distribuído en-
tre os sócios da seguinte maneira:

sÓcios N° DE
COTAS

PARTICIPAÇÃO
0/0

VALOR (R$)

Sandro Biazus Cortina 69.600 87 69.600,00
Tatiane Milani 8.000 10 8.000,00
Tiago Jonas Klein 800 1 800,00
Rodrigo Friebel 800 1 800,00
Julio Cesar Rech 800 1 800,00

TOTAL 80.000 100 80.000,00

( V ) Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e condições do
contrato social primitivo e posteriores alterações que não tenham sido expressamen-
te alteradas neste instrumento.

( VI ) Em virtude das alterações havidas através deste instrumento, as
cláusulas "Segunda e Quarta", do contrato social primitivo e posteriores alterações,
passam a vigorar com a redação contida no CONTRATO CONSOLIDADO e ade-
quado a Lei 10.406/2002, "Novo Código Civil Brasileiro", a seguir:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de "CONCÓRDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME".

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na cidade de Concordia, Estado de
Santa Catarina, a Rua Deputado Carlos Buchele n° 172 — Centro — Concordia/SC,
CEP 89700-130, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do terri-
tório nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

f‘i iff /1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
Nome da empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME NIRE 42204685138
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 207769306989303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

15/08/2017
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Cláusula Terceira: 0 objetivo da sociedade é a exploração do ramo de "Serviços de
Engenharia e Arquitetura conforme artigos 4, 7, 8, 9 e 12 da Resolução n° 218 de
29/06/1973 do CONFEA".

Cláusula Quarta: 0 capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta
mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo distribuído en-
tre os sócios da seguinte maneira:

sbcios N° DE
COTAS

PARTICIPAÇÃO VALOR (R$)

Sandro Biazus Cortina 69.600 87 69.600,00
Tatiane Milani 8.000 10 8.000,00
Tiago Jonas Klein 800 1 800,00
Rodrigo Friebel 800 1 800,00
Julio Cesar Rech 800 1 800,00
TOTAL 80.000 100 80.000,00

Cláusula Quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quo-
tas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta: A administração da sociedade é exercida pelo sócio "SANDRO
B1AZUS CORTINA", que se incumbirá de todas as operações e representará a so-
ciedade ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, representando em quaisquer
repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, em qual-
quer instituição bancária e financeira, em qualquer instância ou tribunal, inclu-
sive na justiça trabalhista e no conselho de contribuintes, constituir procurador "ad
judicia" e "ad negoticia", ceder, embargar declarações de créditos, enfim usar
amplos e ilimitados poderes, estando autorizados ao uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga-
ções seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula Sétima: A responsabilidade técnica da empresa ficará a cargo de profis-
sionais devidamente habilitados e inscritos no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA.

Cláusula Oitava: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, con-
tra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

3
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Cláusula Nona: 0 sócio-administrador e os sócios que trabalharem na sociedade,terão direito a uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", a ser determinada e rea-
justada em consenso unânime dos sócios, podendo ser creditada em conta corrente
para ser retirada de acordo com as possibilidades financeiras da sociedade.

Parágrafo Onico: O pró-labore sera facultativo para os responsá-
veis técnicos da empresa.

Cláusula Décima: A sociedade iniciou suas atividades no dia 01 de Junho de 2011,
e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Décima-Primeira: Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido
o levantamento do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado eco-
nômico, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços patri-
moniais e balanços de resultado econômico, abrangendo períodos inferiores, obser-
vando que o lucro apurado, poderá ser distribuido de forma desproporcional a parti-
cipação do capital social.

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá distribuir, periodica-
mente, aos seus sócios, as sobras verificadas, resultantes de lucros de períodos an-
teriores ou por conta do resultado do exercício. A critério dos sócios os lucros pode-
rão ficar em reservas na sociedade.

Parágrafo Terceiro: Em caso de prejuízos, serão mantidos em
conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo serão
suportados pelos sócios na proporção da sua participação no capital social.

Cláusula Décima-Segunda: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos outros sócios, ca-
bendo, em igualdade de pregos e condições, o direito de preferência ao sócio que
queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima-Terceira: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da socie-
dade, deverá notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 dias, e
seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Clausula
Décima-Quarta deste instrumento.

Cláusula Décima-Quarta: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade
não se dissolvera, devendo esta continuar com os s6cios remanescentes, viúva(o) e
herdeiros do sócio falecido, os quais nela se farão representar enquanto indiviso o
quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Primeiro: Apurados em balanço os haveres do so-
cio falecido, serão pagos em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira, 90 (noventa) dias após apresentada a sociedade autorização judicial que
permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive o registro do comércio.

Parágrafo Segundo: Fica facultado mediante consenso unâ-
nime entre os quotistas e herdeiros, outras condições de pagamento desde que não
afetem a situação econômica-financeira da sociedade.

Parágrafo Terceiro: Mediante acordo com os sócios remanes-
centes, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento
legal quanto a sua capacidade jurídica.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/08/2017
Certifico o Registro em 15/08/2017
Arquivamento 20177465344 Protocolo 177465344 de 14/08/2017
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Cláusula Décima-Quinta: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião,
conforme estabelecido no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002. As decisões ou resolu-
ções serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação válida será
observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguintes da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único: Quando os sócios deliberarem em unanimi-
dade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião,
conforme previsto no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima-Sexta: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima-Sétima: Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação
fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que se-
ja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assi-
nando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual te-
or, com uma via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Tiago

Julió Cesar Rech

TESTEMUNHAS: 

Concórdia SC, 01 de Agosto de 2017.

5

Tatiane Milani

Rodrigo Friebel

Cam la Zotti Sontag
CPF 005012019-04
RG 3.815.927 SESP/SC
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JUCESC
Junta CO/AMC Cad di* Estado de
SANTA CATARINA

loII
177465344

II
NOME DA EMPRESA CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME

177465344 - 14/08/2017PROTOCOLO

MATRIZ

INIRE 42204685138
CNPJ 11697.820/0001-26
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/0812017
SOB N: 20177465344
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTA VEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pagina 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

422 0468513-8

CNPJ

13.697.820/0001-26

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

25/05/2011

Data de Inicio
de Atividade

01/06/2011
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE, 172, CENTRO, CONCÓRDIA, SC, 89.700-130
Objeto Social
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Capital: R$ 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 80 000,00
(OITENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Término do

Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital(R$) Espécie de Sócio Administrador Mandato
SANDRO BIAZUS CORTINA 69.600,00 SOCIO Administrador )000000000<

789.953.109-87
TATIANE MILANI 8.000,00 SOCIO XXXXXXXXXX

005.440.329-42
TIAGO JONAS KLEIN 800,00 SOCIO XXXX)00000(

041.325.909-92
RODRIGO FRIEBEL 800,00 SOCIO XXXXXXXXXX

915.045.549-49
JULIO CESAR RECH 800,00 SOCIO )000CX)O000K

010.211.229-04

Ultimo Arquivamento
Data: 20/02/2019 Número: 20197121713

Ato: ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
Evento(s):

ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação

REGISTRO ATIVO

Status
XXXXX>:XX)00(XX

Florianópolis - SC, terça-feira, 13 de agosto de 2019

Eu,
Conferi e assino.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 211147/2019-01 na consulta de processos.

RI ARrn RORC,FS RARC:FI I C)R
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Inforrnatica 

Presidência da República
Casa Civil

I Documento Assinado Digitalmente 13 /20
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Medida Provisória N° 2.200-2, Voce deve instalar o certificado da JUC ESC
de 24 de agosto de 2001. www.jucescsc.goviarkertiticado
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
13.697.820/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/05/2011

NOME EMPRESARIAL
CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LIDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 -Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DEPUTADO CARLOS BUCHELE

NUMERO
172

COMPLEMENTO

CEP
89.700-130

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICIPIO
CONCORDIA

UP
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SANDRO.CORTINA@CONCORDIA.PSIBR

TELEFONE
(49) 3444-5749

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

siluAçÂo CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrub5o Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/08/2019 as 08:02:19 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNN: 13.697.820/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os ôrgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:14:08 do dia 01/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2020.
Código de controle da certidão: F758.789F.BE04.8CD5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CtPlicPF: 13.697.820/0001-26
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNI31 informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
0 nome e o CPF ou CNN informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11):

Lei n° 3938/66, Art. 154
190140069978506
08/07/2019 18:51:32

06/09/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digit me
Impresso em: 02/08/2019 07:5

,pe/
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 26817/2019

Contribuinte

Nome/Razão: 963640 - CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
CNRJ/CPF: 13.697.820/0001-26
Endereço: RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE, 172
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Concordia

CEP: 89.700-130
Estado: Santa Catarina

Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou
não em Divida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço
eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura
Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 60 dias a partir da data de emissão.

Concordia (SC), 01 de agosto de 2019.

Validade: 60 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 0
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CA1XA
CAIXA ECONOWCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

13.697.820/0001-26

CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME

R DEPUTADO CARLOS BUCH ELE 172 / CENTRO / CONCORDIA / SC
/ 89700-130

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

0 presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/08/2019 a 16/09/2019

Certificação Número: 2019081803215021114590

Informação obtida em 19/08/2019 10:11:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALH

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 13.697.820/0001-26

Certidão n': 173937838/2019
Expedição: 11/06/2019, As 14:18:21
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

13.697.820/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt4tst.jus.br
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15/08/2019 9256381
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Concórdia

CERTIDÃO 
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 6729520 FOLHA: 1/1

À vista dos registros civeis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Concordia, com distribuigao anterior à data de 14/08/2019, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:

CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, portador do CNPJ: 13.697.820/0001-26.

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,opçäo
Certidões/Conferência de Certidão:

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Forum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 -
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponivel através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Concordia, quinta-feira, 15 de agosto de 2019.

PEDIDO N°:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
NIRE
42204685138

NOME EMPRESARIAL
Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda

CNPJ

13.697.820/0001-26

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diário 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

b0.65.13.AD.ED.FF.CD.OA.3F.51.C4.4A.3F.67.6E.62.51.88.E1 .C3

PERIODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2018 a 31/12/2018
NUMERO DO LIVRO
: 8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

Administrador

Contador

CPF/CNPJ

78995310987

14163950915

NÚMERO DO RECIBO:

00.65.13.AD.ED.FF.CD.OA.3F.51.C4.4A
.3F.67.6E.62.51.88.E1.C3-0

NOME N° SERIE DO
CERTIFICADO

SANDRO BIAZUS 768578848294288840
CORTINA:78995310F87 3

CEN O 413434050263043529ILD 
COLOSSI:14163950915 498777688623204933

14

VALIDADE

06/08/2018 a
06/08/2021

17/09/2018 a
17/09/2019

RESPONSÁVEL
LEGAL

Sim

Não

Escrituração recebida via Internet
peio Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2019 as 15:11:51

E9.FF.32.00.08.F1.A1.55
F8.66.EE.57.7C.55.2A.43

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n°1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 1247/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 13.697.820/0001-26

Descrição Nota Saldo Inicial
Ativo R$ 379.355,88

Circulante R$ 288.797,39

Caixa e Equivalentes de Caixa R$ 275.078,72

Numerario R$ 183.673,92

Bancos Conta Movimento R$ 50.719,46

Aplicacoes Financeiras R$ 40.685,34

Valores a Receber R$ 10.603,44
Clientes ou Títulos a Receber R$ 6.822,90
Tributos a Recuperar R$ 3.780,54

Custos a Apropriar R$ 3.115,23

Despesas Apropriaveis R$ 3.115,23
Não Circulante R$ 90.558,49

Imobilizado R$ 83.761,46

Bens e Direitos p/Uso R$ 105.592,70
(-) (-) Depreciações R$ (21.831,24)

lntangiveis R$ 6.797,03
Direitos Intangiveis R$ 9.500,00
(-) (-) Amortizações Acumuladas R$ (2.702,97)

Passivo e Patrimônio Liquido R$ 379.355,88

Circulante R$ 2.154,71

Credores Externos R$ 2.154,71
(-) Fornecedores R$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes R$ (0,00)
Obrigações Fisco Tributárias R$ 2.002,91

Outras Obrigacoes a Pagar R$ 151,80
(-) Credores Internos R$ (0,00)
(-) Obrigacoes Trabalhistas R$ (0,00)

Patrimônio Liquido R$ 377.201,17
Capital Social Realizado R$ 80.000.00
Capital Social R$ 80.000,00

Lucros ou Prejuizos Líquidos R$ 297.201,17
Lucros R$ 297.201,17

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
Versão 6.0.3 do Visualizador

Saldo Final
R$ 440.841,32

R$ 357.360,84

R$ 257.593,20

R$ 179.643,24

R$ 14.328,05

R$ 63.621,91

R$ 96.768,94

R$ 93.054,64

R$ 3.714,30

R$ 2.998,70

R$ 2.998,70

R$ 83.480,48

R$ 77.633,45

R$ 108.092,70

R$ (30.459,25)

R$ 5.847,03

R$ 9.500,00

R$ (3.652,97)

R$ 440.841,32

R$ 14.581,39

R$ 12.883,27

R$ 573,00

R$ 4.262,00

R$ 7.975,08

R$ 73,19

R$ 1.698,12

R$ 1.698,12

R$ 426.259,93

R$ 80.000,00

R$ 80.000,00

R$ 346.259,93

R$ 346.259,93
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 13.697.820/0001-26

Descriçâo Note Valor
Receita Bruta R$ 301.006,37
Prestacao de Servicos R$ 301.006,37

(-) (-) Tributos s/ Vendas e Serviços R$ (25.598,32)
(-) Tributos sobre Vendas e Serviços R$ (25.598,32)
(-) Pis Faturamento R$ (1.956,55)
(-) Cofins R$ (9.030,19)
(-) I.s.s. R$ (14.611,58)

Receita Liquida R$ 275.408,05
(-) Custo das Vendas e Servicos R$ (70.443,13)

(-) Custos com Pessoal R$ (13.985,60)
(-) Custos Gerais dos Servicos R$ (56.457,53)

Lucro Bruto R$ 204.964,92
(-) Despesas Gerais R$ (32.688,32)

(-) Administrativas R$ (28.916,20)
(-) Gastos com Pessoal R$ (13.737,60)
(-) Outros Gastos Administrativos R$ (15.178,60)

(-) Despesas Financeiras R$ (1.290,31)
(-) Despesas Financeiras R$ (1.290,31)

(-) Receitas Financeiras R$ 2.824,79
Receitas Financeiras R$ 2.824,79

(-) Despesas Tributarias R$ (5.306,60)
(-) Despesas Tributarias R$ (5.306,60)

Lucro Liquido R$ 172.276,60
Outros Resultados Operacionais R$ 0,00
Outras Receitas Operacionais R$ 0,00
Outras Receitas R$ 0,00

Resultado Antes da Cs e Ir R$ 172.276,60
(-) Provisão para Contribuição Social R$ (8.923,21)
(-) Contribuição Social R$ (8.923,21)

(-) Provisão para Imposto de Renda R$ (14.872,03)
(-) Imposto de Renda R$ (14.872,03)

Lucro Liquido do Exercido R$ 148.481,36

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
Versão 6.0.3 do Visualizador Página 1 de 1
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 8

CNPJ: 13.697.820/0001-26

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda

42204685138

13.697.820/0001-26

Livro Diário

Concordia

25/05/2011

31/12/2018

8300

TERMO DE ENCERRAMENTO

Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda

Livro Diário

8300

01/01/2018

31/12/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
Versão 6.0.3 do Visualizador
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Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua 29 de Julho, 141, Sala 21, Bairro Centro, Concordia — SC
concordia.eng@concordia.psi.br —(49) 3444-5749

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os indices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas
no Balanço Patrimonial do Exercício de 2018.

LC - Liquidez Corrente

LC =  Ativo Circulante  =
Passivo Circulante

LC = 357.360,84  = 24,51
14.581,39

• LG - Liquidez Geral

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = 357.360,84 + 0,00  = 24,51
14.581,39 + 0,00

• SG - Solvência Geral

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

SG=  440.841,32  = 30,23
14.581,39 + 0,00

Concórdia, SC, 16 de Agosto de 2019.

SANDRO BIAZUS CORTINA
Sócio Administrador
OFF: 789.953.109-87

CRCSC

LO J É DEBARBA
Co d
CPF: 2.629.699-15

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Sandra Biazus Cortina Engenheiro Eletricista CREA/SC 38.779-7-- ',andro.cortina@concordia.psi.br - (49) 9994-898&
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19X3/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Raab Social: CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME Aprovado em: 22/06/2011
CNPJ: 13.697.820/0001-26
Registro: 107449-4
Endereço: RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE 172 CENTRO

89700-130 CONCORDIA SC
Número da alteração contratual: 4
Capital social atual: R$ 80.000,00 - OITENTA MIL, REAIS

Data da certificação: 15/08/2017

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME
ARTIGOS 4,7,8,9, E 12 DARESOLUCAO 218 DE 29/06/1973, DO
coNFEA.********************************************************************REGIsmo APROVADO
PARA AS ATIVIDADES DE: SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA E CIVIL CONFORME
ARTIGOS 7,8,9 E 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Responsáveis Técnicos:
Nome: SANDRO BIAZUS CORTINA
Responsabilidade Técnica aprovada em 22/06/2011
Registro: SC S1 038779-7 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2503584632
Titulo:ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições do Profissional:"ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".

Nome: RODRIGO FRIEBEL
Responsabilidade Técnica aprovada em 02/08/2011
Registro: SC S1 072197-4 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2502807158
Titulo :ENGENHEIRO MECANICO
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuições do Profissional:"ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA." "ARTIGO 4 DA RESOLUCAO
359/91, DO CONFEA."

Nome: JULIO CESAR RECH
Responsabilidade Técnica aprovada em 26/09/2017
Registro: SC Si 105610-3 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2509369938
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: TIAGO JONAS KLEIN
Responsabilidade Técnica aprovada em 11/03/2015
Registro: SC S1 133158-0 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2514057221
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:ART1G0 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEANEA "A" E "PONTES",
COMBINADO COMO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS"
E "PONTES".

Certificamos  que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a

https://www.crea-sc.org.bricreanet_emplimp_certidao.php 1/2
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19iO3t2019„, CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica

pessoa juridia mencionada, bem corno seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede afirma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a
participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 15:01:04 do dia 19/03/2019 válida até 31/03/2020.
Código de controle de certidão: 8 4D-4D19-6F5C-1H3H

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Ad mar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0)0(48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.bricreanet_emp/imp_certidao.php 2/2
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: TIAGO JONAS KLEIN
CPE: 041.325.909-92
Registro: SCSI 133158-0
Registro Nacional: 2514057221
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS 324 NACOES

89708-258 CONCORDIA SC

Aprovado em: 23/02/2015

Expedido pelo CREA-SC

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA UNOESC
Data: 21/02/2015
Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEANEA "A" E "PONTES",
COMBINADO COMO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS"
E "PONTES".
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado (a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.
A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificactio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 14:59:57 do dia 19/03/2019 válida até 31/03/2020.
Código de controle de certidão: CH46-8462-19H4-24A6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pea Instill* Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Fone: (030(48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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19/03/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Ffsica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JULIO CESAR RECH
CPF: 010.211.229-04
Registro: SCSI 105610-3
Registro Nacional: 2509369938
Endereço: RUA Francisco Artur Tasca 105 Apartamento 101 Primavera

89701-233 CONCORDIA SC

Aprovado em: 28/02/2011

Expedido pelo CREA-SC

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA UNOESC
Data: 05/02/2011
Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado (a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não
constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.
A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 15:00:48 do dia 19/03/2019 valida ate 31/03/2020.
Código de controle de certidão: 0113C-0E58-15H0-F3D5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instruçâo Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- itacorubi - Fone: (0)0(48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125- CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanetlimp_certidao.php 1/1
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19/03/2019 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Física

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: SANDRO BIAZUS CORTINA
CPF: 789.953.109-87
Registro: SC S1 038779-7
Registro Nacional: 2503584632
Endereço: RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE 174 CENTRO

89700-130 CONCORDIA SC

Aprovado em: 10/11/1998

Expedido pelo CREA-SC

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Escola: UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Data: 26/09/1998
Atribuições profissionais: "ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que ate esta data não
constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificacdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida As 14:59:38 do dia 19/03/2019 válida até 31/03/2020.
Código de controle de certidão: E11183-EDOD-095C-CHC4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125- CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.bricreanetiimp_certidao.php
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: RODRIGO FRIEBEL
CPF: 915.045.549-49
Registro: SC S1 072197-4
Registro Nacional: 2502807158
Endereço: RUA TUPINAMBAS 334 LOTEAMENTO REDIN SOL ITAIBA

89707-097 CONCORDIA SC

Aprovado em: 09/03/2005

Expedido pelo CREA-SC

Títulos
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA UNOESC
Data: 11/02/2005
Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Escola: UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
Data: 02/03/2015
Atribuições profissionais: "ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA." "ARTIGO 4 DA RESOLUCAO
359/91, DO CONFEA."
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não
constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.
A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 17:24:57 do dia 06/02/2019 valida até 31/03/2020.
Código de controle de certidão: 61104-7D3F-00H6-A236

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

N° 0000000524677

11111°11„1.9111,111111°11111j11)1p171

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 18/02/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional VANESSA FRANCZAK encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não
se encontra em debito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome:VANESSA FRANCZAK CPF: 024.017.329-50
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Registro CAU : A39354-1
Data de obtenção de Títulos: 13/12/2003
Data de Registro nacional profissional: 10/12/2003
Tipo de registro: DEFINITIVO PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Pais de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Especialista em Engenharia de Construção Civil.
- 1) Instituição credenciada pelo MEC.
2) Carga horaria e disciplinas atendem ao Parecer n°19/1987 - SESU.
3) Corpo docente atende ao disposto no art.4° da Resolução n°01/2007 - CNE/CSE.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS cue caso ocorra(m) alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validace para todos os efeitos.
- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valida em todo o território nacional.

Certidao n° 524677/2019

Expedida ern 22/08/2019, Concordia/SC, CAU/SC

Chave de Impressao: 1W7282

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://siccau.caubrgov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, corn a chave: 1W7
Impresso em: 22/08/2019 as 08:04:43 por: VANESSA FRANCZAK 177.87.229.15
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Os IRMÃOS BALBINOT LIDA (IMPERIAL SUPERMERCADOS) atesta para os devidos fins, que o
Engenheiro Civil JULIO CESAR RECH, CREA-SC n° 105.610-3, da Empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA., atuou como Responsável Técnico na Elaboração de Projeto Preventivo Contra
Incêndios (todos os sistemas, exceto SPDA), da edificação do Imperial Supermercados (Shopping), com
lrea de 8.495,00 m2. Os Serviços de Projeto tiveram inicio em 02/05/2018 ate 29/06/2018. A obra esta
localizada na Rua Tancredo Neves / Caetano Chiucheta, Bairro São Cristovão, Concordia/SC. A estes
serviços foi emitida uma A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de n2 6586555-2, conforme os
quantitativos abaixo:

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio -
Conjunto de Extintores, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio — Redes
de Hidrantes, com Area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio
Alarme de Incêndio, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio
Detectores de Incêndio, com area de 8,495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio
Iluminação de Emergência, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio
Saidas de Emergência, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Sistema Preventivo de Incêndio
Sinalização de Emergência, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Rede de Gas Canalizado em Edificações,
com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Supervisão, Memorial Descritivo e Detalhamento: Central de Gas em Edificações, corn
area de 8.495,00 m2;

• Elaboração, Especificação, Detalhamento e Execução: Plano de Ação Emergencial — PAE em
Edificação, com area de 8.495,00 m2;

• Especificação, Elaboração, Orientação e Assistência: Controle Tecnológico de Materiais de
Construção Civil, com area de 8.495,00 m2;

• Projeto, Orientação, Projeto Arquitetônico e Elaboração: Edificação de Alvenaria Para Fins
Comerciais, com area de 8.495,00 rn2;

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em conformidade com os
padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de modo satisfatório, demonstrando
idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, até a presente data, nada temos que o desab e,
comercial e tecnicamente. 

 "

Concordia — SC, 20/07/2018,
Tabelionalo de Notas e Protesto de Titules

Estado de Santa Catarina - Comma de Concordia -Rua Marechal Nock:rein' 1019, Centro
Fone/Fax 49-3444-9808- balcao@tabelionatopering,combe

Ecteslo Poring - Tabelião

qtA 4QQ\
M rgareté Balbinot Bays 

Sócio Gerente
Irmãos Balbi not Ltda (Imperial Supermercado)

'

Reconhe(r or Ism ihisnot a firma de . MARGARETE BALBINOT
BAY SD° qu dou
ConcOrdis, da o de 20113.

da carded* 11 Stile 129636-36331 9)

- RE
. E

' d,-•
••••

t:10'

NOEL° 909CATTO CAVA/991Ni - Escrevente
01: RS 3,15 + Salo: RS 1,00 a Total: R$ 5,05 - S.lDigital d

scalizagao do tipo NORMAL - FDE9S01124113XU

'ConPra as dadas de ato ertwott-
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC I

Página 1/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095407

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n' 1.025, de 30 de outubro

de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)

profissional e AnotagAo(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: JULIO CESAR RECH
Registro  SC Si 105610-3
C.P  F   010.211.229-04
Data Nasc  05/12/1988

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 05/02/2011 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

JOACABA - SC

*ART 6650032-6
Empresa  • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME

Proprietário.: IRMAOS BALBINOT LTDA
Endereço Obra: RUA TANCREDO NEVE CAETANO CHIUCHETA 0

Bairro  SUNTI
89700 - CONCORDIA - SC

Registrada em: 26/07/2018 Baixada em.. 26/07/2018

Período (Previsto) - Inicio: 02/05/2018 Término • 29/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6586555-2

Profissional: 105610-3 JULIO CESAR RECH

PROJETO
SUPERVI SAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
SUPERVI SAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
SUPERVI SAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095407 emitida em 27/07/2018
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CertidAo de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CREA-SC

Pagina 2/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.

252018095407
Atividade concluida

PROJETO
SUPERVI SAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - DETECTORES DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - DETECTORES DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
SUPERVISAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
SUPERVISAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
SUPERVI SAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S)
PROJETO
SUPERVISAO

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO
DETALHAMENTO

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S)

PROJETO
SUPERVISAO

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..:

MEMORIAL DESCRITIVO
DIMENSIONAMENTO

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..:

ELABORACAO

QUADRADO(S)

QUADRADO(S)

QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095407 emitida em 27/07/2018
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Pagina 3/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095407

Atividade concluida

ESPECIFICACAO
PLANO DE ACAO EMERGENCIAL - PAE EM EDIFICACAO

Dimensão do Trabalho 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DETALHAMENTO
EXECUCAO

PLANO DE ACAO EMERGENCIAL - PAE EM EDIFICACAO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESPECIFICACAO
ELABORACAO

CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ORIENTACAO
ASSISTENCIA

CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
ORIENTACAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO ARQUITETONICO
ELABORACAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETOS DE UMA EDIFICACAO COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 8 495 00 M2 NA
CIDADE DE CONCORDIA SANTA CATARINA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 71800066626, o atestado anexo expedido pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão

das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095407

27/07/2018,08:54:45

A CAT ã qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT A qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT 6 valida em todo o território nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONF EA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor ã respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-scgcrea-sc.org.br

mcREA-sc
• ••••••••. do Semoacata••••

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095407 emitida em 27/07/2018,
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A IACC Pré-Moldados atesta para os devidos fins, que o Engenheiro
Mecânico RODRIGO FRIEBEL. CREA-SC n° 72.197-4, da Empresa CONCORDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., atuou corno Responsável Técnico na
Elaboração do Projeto Mecânico, das estruturas de cobertura, da edificação do TIROL
de Pinhalzinho (vão de 41,064 x 120,275m), corn area de 4.938,97 m2. Os Serviços de
Projeto tiveram inicio em 03/05/2017 ate 26/07/2017. A obra esta localizada na Rod. SC
160, km 61. sin°. Distrito de Machado, Pinhalzinho/SC. A estes serviços foi emitida
uma A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de n° 6210684-8, conforme os
quantitativos abaixo:

• Projeto e Detalhamento: Cobertura Metálica, de 4.938,97 m2;

• Projeto e Detalhamento: Estrutura Metálica, de 4.938,97 m2;

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em
conformidade com os padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de
modo satisfatório, demonstrando idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, até a
presente data, nada temos q esabone, Comercial e Tecnicamente.

\Alma r Raclin
Sócio Gerente

IACC Pré-Moldados

" Tabelenato de N testoWs& de Sava Cetadse ilarce* Çoordb Rut MocEt Er/Om rf Wit cot,
Fone/Fax 4E- 9808 v.' balceo-tóonaoper2npco,ttt

**Waving - T

ceeconnev, per semolhInvelt744 de: VILMA7(4ADIN De quo dew II
Coin/V*64d do Igoe° dl
Ern Test  04 sollses,(11 34 142•42ios 41

Manse 'Need! - Es crov ente OutietItuts
Emol: RS 3,05 4. Selo: R$ 1015 • Total: R$ 4,90 -Selo Digital de
Fiscalizeolo do tipo NORMAL - ETE291043-OFFV

ife stem

kou•

Concordia — SC, 31/07/2017.

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5192
89700-000 - Cow.; ORot A - SC
FONE/ FAXI 49 3441 3600
AE ESSE WWW. !AC C EOM eR
EMAIL laCCENACC COMI3R
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolu0o n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CREA-SC

Pagina 1/2

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018096335

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n' 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotagão(e5es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RODRIGO FRIEBEL
Registro  SC Si 072197-4
C.P  F   915.045.549-49
Data Nasc  25/05/1978

Títulos  ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 11/02/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

Títulos  ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 02/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

*ART 6210684-8
Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Contratante..: IACC PREMOLDADOS LTDA
Proprietário.: LACTICINIOS TIROL LTDA
Endereço Obra: RODSC 160, KM 61 S N
Bairro  DISTRITO DE MACHADO

89870 - PINHALZINHO - SC
Registrada em: 09/06/2017 Baixada em.. 21/08/2018
Período (Previsto) - Inicio: 03/05/2017 Término • 26/07/2017
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
DETALHAMENTO

COBERTURA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 4.938,97 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.938,97 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA PARCIAL PARA A UNIDADE TIROLDE PINHALZINHO VAO DE 41 064M X 120 275M TOTALIZANDO 4938 97M2

Informagaes complementares:
0 Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Mecanica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A. presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71800075067, o atestado anexo expedidI pÓ
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 252018096335 emitida em 21/08/ 8
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.I 252018096335

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Certidão de Acervo Técnico n. 252018096335
21/08/2018,16:43:26

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.cortfea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

IICREA-.SC

(?.
Certidão de Acervo Técnico n° 252018096335 emitida em 21/08/201 ,
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c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
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tE A ORDEMILK LTDA atesta para os devidos fins, que o Engenheiro Mecânico RODRIGO
112.1EBEL, CREA-SC n° 72.197-4, da Empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA..Dattiou como Responsável Técnico na Elaboração do Projeto Mecânico das Estruturas Metálicas da nova Fabrica dabilDEMILK em Treze Tílias, edificação de 110m x 100m (3 vãos de 30m x 100m e 1 vão de 20m x 100m de

E Oimprimento) onde o pé direito livre é de 9,4m, com área de 11.000 m2 onde serão utilizados 128.493,63kg deem estruturas metálicas. Os Serviços de Projeto tiveram inicio em 28/06/2016 até 30/11/2016. A obra está0 E alizada na Rodovia Estadual 465, km 51, sin°, Distrito Industrial. Treze Tílias/SC. A estes serviços foi emitidatnita A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de n° 5951672-7. conforme os quantitativos abaixo:,42-0
L, 6

o
-0

• Projeto, Detalhamento e Memorial Descritivo: Cobertura Metálica, de 11.000 m2;
• Projeto e Detalhamento: Estrutura Metálica, de 1 unidade;

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em conformidade com os padrõesZekigidos, cumprindo com as especificações e prazos de iyibdo satisfatório, demonstrando idoneidade técnica e
ministrativa. Sendo que. até a presente data, nada temos/cfue o desabone, Comercial e Tecnicamente.

r-

Co

O

Coo

Co o
(7)

o
cr, <

Xi!sfee
P

de Pal
EscOvar4a aciabemama de 3° soCo Iwo--too*

aldir Milan
Sócio Gerente
Ordemilk Ltda

RECONHECIMENTO N.288589 RECONHECO a ass;natura or

SVAELHANC,:A de (1 DIR MILAN )
de 201R Ern TestLI da verdade

IMA
Emolumentcs + seIo RS 1 90-- TotaI R$5.05

Selo Digits! e Fc1TiO - Se!a normal 5"9L78791-XT2SA
Confira os dados do ato err selo tjec jus br

screvente Subst,tuta

Treze Tílias — SC. 20/08/2018.

uy 'Tab& te

Rodovia SC 465 KM 51 S/N — Distrito Industiral de Treze Tílias C .650-000 — SC
email:

Fone : 49-3537-1171 e Fone/Fax 49-3537-0454
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Certidão deAcervoTécnico- CAT
Resolução n° 1.025, de2Odeoutubrode2009 CREA-SC I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018100319

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotag&o(ties) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RODRIGO FRIEBEL

Registro  SC Si 072197-4
C.P  F   915.045.549-49
Data Nasc  25/05/1978

Títulos  ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 11/02/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

JOACABA - SC
Títulos  ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 02/03/2015 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

fbART 5951672-7

Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Proprietário.: ORDEMILK LTDA

Endereço Obra: ROD ESTADUAL 465, KM 51 S N
Bairro  DISTRITO INDUSTRIAL

89650 - TREZE TILIAS - SC
Registrada em: 20/09/2016 Baixada em.. 23/11/2018
Período (Previsto) - Inicio: 28/06/2016 Termino  30/11/2016
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

DETALHAMENTO

COBERTURA METALICA

Dimensão do Trabalho 11.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEMORIAL DESCRITIVO

COBERTURA METALICA

Dimensão do Trabalho 11.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO

DETALHAMENTO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO DETALHAMENTO ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E ELABORACAO DE MEMORIAL
DESCRITIVO PARA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA EM FORMA DE 4 ARCOS PARA A
COBERTURA DO BARRACAO DE 11 000 M2 100 X 110 M

Certidão de Acervo Técnico n° 252018100319 emitida em 17/12/2018
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Certidao de Acervo Tdcnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CREA-SC

Página 2/2

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018100319

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71800108476, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018100319
17/12/2018,12:04:28

A CAT A qual o atestado está vinculado 6 o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT A qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT 6 valida em todo o território nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONF EA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respective ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

111C_RSC
•Ap10.1.1.111111.11.111..106

Certidão de Acervo Técnico n° 252018100319 emitida em 17/12/2018
, P
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IMPERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Os IRMÃOS BALBINOT LIDA (IMPERIAL SUPERMERCADOS) atesta para os devidos fins,
que o Engenheiro Civil TIAGO JONAS KLEIN, CREA-SC n° 133.158-0, da Empresa CONCÓRDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LIDA., atuou corno Responsável Técnico na Elaboração de
Projetos Hidrosanitário, Drenagem Pluvial e Reaproveitamento de Agua das Chuvas, da
edificação do Imperial Supermercados (Shopping), com area de 8.495,00 m2. Os Serviços de
Projeto tiveram inicio em 02/05/2018 até 29/06/2018. A obra esta localizada na Rua Tancredo
Neves / Caetano Chiucheta, Bairro São Cristóvão, Concordia/SC. A estes serviços foi emitida
uma A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de n° 6587269-3, conforme os
quantitativos abaixo:

• Projeto, dimensionamento, desenho técnico, detalhamento: Rede Hidrosanitário, com
area de 8.495,00 m2;

• Projeto, dimensionamento, desenho técnico: Tanque Séptico, com area de 8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, desenho técnico, detalhamento: Filtro, com area de

8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento, desenho técnico: Caixa de gordura, com area

de 8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento, desenho técnico: Sumidouro, com area de

8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento, desenho técnico: Cisterna, com area de

8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento, desenho técnico: Sistema de

aproveitamento de água de chuva, com area de 8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento, desenho técnico: Rede de Aguas Pluviais,

com area de 8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, desenho técnico, memorial descritivo: Instalações

Hidráulicas, com area de 8.495,00 m2;
• Projeto, dimensionamento, detalhamento: Vala, com area de 8.495,00 m2;

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em conformidade com
os padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de modo satisfatório,
demonstrando idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, até a presente data, nada
temos que o desabone, Comercial e Tecnicamente.

Concordia — SC, 20/07/2018.

\ .11

{-xt1J
Mar arete Balbinot Bays

Sócio Gerente
Irmãos Balbinot Ltda (Imperial Supermercado)

Rua Imperial 125. Bairro Sunti ConAft, (49)3444-3000

1° Tabelionato de Notas e Protesto de Titulou
Entalo de Santa Catarina - Commode Colloids - Rua Marechal Deodoro n' 1019. Celled
Fone/Fax 49-3444-9808 - balcao@tabelionatopering.com.br

Edesio Poring - Tabelião

r-lemelhance a ?Inns de MARGARETE BALBINOT
S.
lied..8

1 87:25 82963848331 )

REMI ArLO BOIICATTO CAVA 88INI - Escrow onto
S 3,15 + tatalo: RS 1,90 a Total: R$ 5,05 - Salo Digital cla

FIelIzaç5o do tipo NORMAL - FDE9110119-13GOE

'Confifs os dada do ato ern veenn Ijsc jus
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CREA-SC

Pagina 1/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018095182

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(eies) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: TIAGO JONAS KLEIN
Registro  SC Si 133158-0
C.P  F   041.325.909-92
Data Nasc  09/10/1985

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 21/02/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - Sc

*ART 6587269-3
Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Proprietário.: IRMAOS BALBINOT LTDA
Endereço Obra: RUA TANCREDO NEVES CAETANO CHIUCHETA S N
Bairro  SAO CRISTOVAO

89700 - CONCORDIA - SC
Registrada em: 04/06/2018 Baixada em.. 20/07/2018
Período (Previsto) - Inicio: 02/05/2018 Término • 29/06 / 2 018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
DIMENSIONAMENTO

REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DESENHO TECNICO
DETALHAMENTO

REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

TANQUE SEPTICO
Dimensão do Trabalho 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DESENHO TECNICO
TANQUE SEPTICO

Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO

FILTRO
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DESENHO TECNICO
DETALHAMENTO

FILTRO
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095182 emitida em 23/07/2018
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Certidão de Acervo Técnico- CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAIXA DE GORDURA
Dimensão do Trabalho .:

DETALHAMENTO
DESENHO TECNICO

CAIXA DE GORDURA
Dimensão do Trabalho .:

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

SUMIDOURO
Dimensão do Trabalho

DETALHAMENTO
DESENHO TECNICO

SUMIDOURO
Dimensão do Trabalho

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

CISTERNA

Dimensão do Trabalho
DETALHAMENTO
DESENHO TECNICO

CISTERNA
Dimensão do Trabalho

CREA-SC I

Página 2/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095182

Atividade concluida

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO

SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DETALHAMENTO
DESENHO TECNICO

SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..:

DETALHAMENTO
DESENHO TECNICO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..:

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..:

DESENHO TECNICO
MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..:

PROJETO
DIMENSIONAMENTO

VALA

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095182 emitida em 23/07/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho
DETALHAMENTO

VALA
Dimensão do Trabalho ..:

CREA-SC

Pagina 3/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095182

Atividade concluida

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES HIDROSSANITARIO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ESGOTO E REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DE UMA EDIFICACAO COM 8
495 00 M2 LOCALIZADO EM CONCORDIA SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 71800064902, o atestado anexo expedido pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão

das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095182
23/07/2018,08:25:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurrdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

1111CREA:SC

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095182 emitida em 23/07/2018
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IMPERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Os IRMÃOS BALBINOT LTDA (IMPERIAL SUPERMERCADOS) atesta para os devidos fins, que
o Engenheiro Eletricista SANDRO BIAZUS CORTINA, CREA-SC n° 38.779-7, da Empresa CONCÓRDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., atuou como Responsável Técnico na Elaboração de Projetos
Elétrico, Cabeamento Estruturado (dados, imagem e voz) e SPDA, da edificação do Imperial
Supermercados (Shopping), com area de 8.495,00 m2. Os Serviços de Projeto tiveram inicio em
02/05/2018 até 29/06/2018. A obra está localizada na Rua Tancredo Neves / Caetano Chiucheta,
Bairro São Cristovão, Concordia/SC. A estes serviços foi emitida uma A.R.T. (Anotação de
Responsabilidade Técnica) de n9. 6585977-1, conforme os quantitativos abaixo:

• Projeto e Supervisão: Subestação abrigada de energia elétrica, de 500 KVA;
• Projeto e Supervisão: Instalações Elétricas em alta tensão para fins residenciais/comerciais,

de 13,80 KV;
• Projeto e Supervisão: Instalações Elétricas em baixa tensão para fins residenciais/comerciais,

de 8.495,00 m2;
• Projeto e Supervisão: Medição Elétrica, de 1,00 unidade;
• Projeto e Supervisão: Instalações de Aterramento de Instalações Elétricas, com 10 ohms;
• Projeto e Supervisão: Proteção elétrica/eletrônica, de 500 KVA;
• Projeto e Supervisão: Sistema de Cabeamento Estruturado (Internet, Telefone e CFTV —

Cabos CAT 6 e fibra ótica), com area de 8.495,00 m2;
• Projeto e Supervisão: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SPDA (Para-raios),

com area de 8.495,00 m2;
• Projeto e Supervisão: Sistema de aterramento elétrico para SPDA (Para-raios), com 10 ohms;
• Projeto e Supervisão: Gerador de energia elétrica (a diesel e fotovoltaica), de 500 KVA;
• Projeto: Correção de Fator de Potência, de 135 KVAr;
• Projeto e Supervisão: Circuito Fechado de TV - CFTV, com area de 8.495,00 m2.

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em conformidade com os
padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de modo satisfatório, demonstrando
idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, até a presente data, nada temos que o desabone,
Comercial e Tecnicamente.

7'tytt fi
Mattarete Albinot Báys 

Sócio Gerente
Irmaos Balbinot Ltda (Imperial Supermercado

twtas
.5>

Concórdie-
-Sc

Concordia — SC, 20/07/201

P":( 1° Tabelionato de Notes e Protesto de Titulos
• Egad° de Santa Catanna - Comarca de Concórdia Rua Marechal Deodoro n' 1019. Centro

Fone/Fax 49.3444-9808 - balcao@tabellonatopering.corn.br
- . Edesio Poring TabellOo

Roconhsco 'asmalhanca a firma do MARGARETE BAL8INO1iç
BAY8.0o qu doe fil -
Concordia, 20 Alin° • 2018.

.costaos.(i i 57 28 82963848331 9)

LO BO 8CATTO CAVASSINI • Eger-avant,
3,15 + Salo: Ri 1,90 2 Total: R$ 5,05 Salo Digital cit.

izaoio do tipo NORMAL - F0E98090-BTNJ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC I CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252018095187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(aes) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: SANDRO BIAZUS CORTINA
Registro  SC Si 038779-7
C.P  F   789.953.109-87
Data Nasc  29/01/1974

Títulos  ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 26/09/1998 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

'ART 6585977-1
Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Proprietário.: IRMAOS BALBINOT LTDA
Endereço Obra: RUA TANCREDO NEVE CAETANO CHIUCHETA S N
Bairro  SAO CRITOVAO

89700 - CONCORDIA - SC
Registrada em: 01/06/2018 Baixada em.. 20/07/2018
Período (Previsto) - Inicio: 02/05/2018 Término • 29/06/2018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
SUPERVISAO

SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM
Dimensão do Trabalho ..: 13,80 QUILOVOLT(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEDICAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 OHMS

PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA ( PARA-RAIOS )
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA ( PARA-RAIOS)
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 OHMS

GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

PROJETO
CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 135,00 QUILOVOLT-AMPERE/REATIVO

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095187 emitida em 23/07/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
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CREA-SC
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CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095187

Atividade concluida

PROJETO
SUPERVI SAO

CIRCUITO FECHADO DE TV
Dimensão do Trabalho ..: 8.495,00 METRO(S) QUADRADO(B)

PROJETOS COMPLEMENTARES SUBESTACAO ELETRICO INTERNO CABEAMENTOESTRUTURADO SOM DADOS E VOZ GERACAO DE ENERGIA ELETRICA A DIESEL CORRECAO AUTOMATICADE FATOR DE POTENCIA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71800064897, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095187
23/07/2018,09:10:50

A CAT h qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT h qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT 6 valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor h respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

IllakE.47sc

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095187 emitida em 23/07/2018
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ATESTADO DE CAPAC1DADE TÉCNICA 

Os IRMÃOS BALBINOT LIDA (IMPERIAL SUPERMERCADOS) atesta para os devidos fins, que
o Engenheiro Mecânico RODRIGO FRIEBEL, CREA-SC n° 72.197-4, da Empresa CONCÓRDIA
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., atuou como Responsável Técnico na Elaboração do Projeto de
Climatização com equipamentos Split, Cassete e Piso /Teto, Ventilação e Exaustão com
equipamentos centrifugos do tipo siroco e com sistema dutado, da edificação do Imperial
Supermercados (Shopping), com area de 8.495,00 m2. Os Serviços de Projeto tiveram inicio em
25/05/2018 até 20/07/2018. A obra está localizada na Rua Tancredo Neves / Caetano Chiucheta,
Bairro Sao Cristóvão, Concordia/SC. A estes serviços foi emitida uma A.R.T. (Anotação de
Responsabilidade Técnica) de n9 6635581-6, conforme os quantitativos abaixo:

• Projeto, Detalhamento, Orçamento e Memorial Descritivo: Sistema de Exaustão/Ventilação
Mecânica, 1 Unidade;

• Projeto, Detalhamento, Orçamento e Memorial Descritivo: Sistema de Exaustão/Ventilação
Mecânica, 4.500.00 rn'ih;

• Projeto, Detalhamento, Orçamento e Memorial Descritivo: Sistema de Exaustão/Ventilação
Mecânica, 2,57 Quilowatts;

• Projeto, Detalhamento, Orçamento e Memorial Descritivo: Sistema de Climatização,
1.049.000,00 Btus/h;

• Projeto, Detalhamento, Orçamento e Memorial Descritivo: Condicionador de ar, 29,00
Unidades;

Atestamos ainda que o referido profissional executou os serviços em conformidade com os
padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de modo satisfatório, demonstrando
idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, ate a presente data, nada temos que o desabone,
Comercial e Tecnicamente.

"10 PERiNG

'CÓROIA

,

' llaniarete Balbinot Bays
Sócio Gerente

Irmãos Balbinot 'Ada (Imperial Superme Estado oSant
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ConcOrdis Odrs Jo
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

Pagina 1/2

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252018095154

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(eies) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RODRIGO FRIEBEL
Registro  SC Si 072197-4
C.P  F   915.045.549-49
Data Nasc  25/05/1978

Títulos  ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 11/02/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

Títulos  ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 02/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

*ART 6635581-6
Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Proprietário.: IRMAOS BALBINOT LTDA
Endereço Obra: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 4253 MERCADO IM
Bairro  SAO CRISTOVAO

89700 - CONCORDIA - SC
Registrada em: 16/07/2018 Baixada em.. 20/07/2018
Período (Previsto) - Inicio: 25/05/2018 Término • 20/07/2018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

ORCAMENTO
MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 4.500,00 METRO(S) CUBICO(S)/HORA

ORCAMENTO
MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 4.500,00 METRO(S) CUBICO(S)/HORA

PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 2,57 QUILOWATT(S)

ORCAMENTO

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095154 emitida em 20/07/2018
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Certiciao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolução n° 1.025, dendeoutubrode2009 CREA-SC I 25201 80951 54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA

Dimensão do Trabalho 2,57
PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho : 1.049.000,00

ORCAMENTO
MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho : 1.049.000,00

PROJETO
DETALHAMENTO

CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho

ORCAMENTO
MEMORIAL DESCRITIVO

CONDICIONADOR DE
Dimensão do

AR

Trabalho

QUILOWATT (S)

BTUS/HORA

BTUS/HORA

29,00 UNIDADE(S)

29,00 UNIDADE(S)

PROJETOS COMPLEMENTARES DE CLIMATIZACAO VENTILACAO E EXAUSTA0 DOS
AMBIENTES DA REFERIDA EDIFICACAO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71800064880, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095154
20/07/2018,15:24:40

A CAT A qual o atestado esta vinculado 6 o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor A respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

•CREA

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095154 emitida em 20/07/2018
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, atesta para os
devidos fins, que a Empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CREA-SC n° 107.449-4,
através do seu Engenheiro Mecânico, RODRIGO FRIEBEL, CREA/SC 72.197-4, atuou como Responsável
Técnico no PROJETO MECÂNICA (Ar Condicionado) do Contrato SME 591/SME/2018, referente a
Elaboração dos Projetos Complementares, Levantamentos Técnicos e Orçamentos, dos Sistema
Elétrico e Mecânico (Ar Condicionado) das Unidades Educativas do Município. Os Serviços tiveram
inicio em 19/10/2018 até 10/05/2019. 0 Endereço de referência das Unidades Escolares é a Rua
Conselheiro Mafra, 656, Florianópolis, SC. A estes serviços foi emitida uma A.R.T. (Anotação de
Responsabilidade Técnica) com n° 6936518-8, conforme descrição abaixo:

✓ Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento do Sistema de Climatizacio,

24.734.297,50 BTUs/hora;

• Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento do Sistema de Climatização,

2.061,19 Toneladas de Refrigeração;

✓ Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento de Condicionador de Ar, 922,00

Unidades;

✓ Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento do Sistema de

Exaustão! Ventilação Mecânica 257.115,00 metros cúbicos/hora;

✓ Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento do Sistema de

Exaustão/Ventilação Mecânica 24.688,08 metros quadrados;

✓ Projeto, Detalhamento, Memorial Descritivo e Orçamento de Ventilador, 681,00 unidades;

Atestamos ainda que a referida Empresa e Profissional executaram os serviços em conformidade
com os padrões exigidos, cumprindo com as especificações e prazos de modo satisfatório,
demonstrando idoneidade técnica e administrativa. Sendo que, até a presente data, nada temos que a
desabone, Comercial e Tecnicamente.

Florianópolis, 14 de maio de 2019.

Marcelo Suezo Haseda
Eng' Civil - Matricula: 45.965-0

Gerencia de Obras e Manutenção Predial
Prefeitura de Florianópolis

Gerencia de Obras e Manutenção Predial
Rua Conselheiro Mafra, n° 656, 3' Andar - sala 303
CEP 88.010-102 - Centro- Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3251-5922
Site: www.pmf.sc.gov.br

Página 1 de 1
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CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252019104896

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n' 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RODRIGO FRIEBEL
Registro  SC Si 072197-4
C.P  F   915.045.549-49
Data Nasc  25/05/1978

Títulos  ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 11/02/2005 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

Títulos  ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 02/03/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC

'ART 6936518-8
Empresa • CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Proprietário.: PREF MUN DE FLORIANOPOLIS
Endereço Obra: RUA CONSELHEIRO MAFRA 656 656
Bairro  PREFEITURA MUNICIPAL

88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 14/05/2019
Período (Previsto) - Inicio: 19/10/2018 Término • 30/05/2019
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6935685-5

Profissional: 038779-7 SANDRO BIAZUS CORTINA
Tipo...: NORMAL
PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.734.297,50 BTUS/HORA

MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.734.297,50 BTUS/HORA

PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho ..:

MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho ..:

PROJETO
DETALHAMENTO

CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..:

2.061,19 TON. REFRIGERACAO

2.061,19 TON. REFRIGERACAO

922,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico n° 252019104896 emitida em 16/05/2019
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolu0o n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..: 922,00 UNIDADE(S)

PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 257.115,00

MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 257.115,00

PROJETO
DETALHAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 24.688,08

MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA
Dimensão do Trabalho ..: 24.688,08

PROJETO
DETALHAMENTO

VENTILADOR

Dimensão do Trabalho ..:
MEMORIAL DESCRITIVO
ORCAMENTO

VENTILADOR
Dimensão do Trabalho ..:

Pagina 2/3

CATCOMREGISTRODEATESTADO.
252019104896

Atividade concluida

METRO(S) CUBICO(S)/HORA

METRO(S) CUBICO(S)/HORA

METRO(S) QUADRADO(S)

METRO(S) QUADRADO(S)

681,00 UNIDADE(S)

681,00 UNIDADE(S)
PROJETOS COMPLEMENTARES LEVANTAMENTO TECNICO E ORCAMENTOS REFERENTE AO

SISTEMA ELETRICO E MECANICO AR CONDICIONADO DAS UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME
CONTRATO 591 SME 2018

Informa0es complementares:
0 Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Mecanica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 71900036716, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019104896
16/05/2019,09:27:49

CertidAo de Acervo Técnico n° 252019104896 emitida em 16/05/2019
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
A CAT a qual o atestado esta vinculado e o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.
A CAT á qual o atestado esta vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é valida em todo o territorio nacional.

CREA-SC

Pagina 313

I CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019104896

Atividade concluida

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.cre.a-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.orpr).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125. Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

EcRE4-sc

Certidão de Acervo Técnico n° 252019104896 emitida em 16/05/2019
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNE.I: 13.697.820/0001-26 - CREA - 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concordia -SC.
concordia.eng@concordia.psi.br - (49) 3444-5749

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 61/2018

TIPO: MENOR PREÇO

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE PROFISSIONAIS 

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital (item 49.3, 49.4 e 49.5), que os
profissionais relacionados abaixo são os nossos responsáveis técnicos, participando
efetivamente da elaboração dos serviços:

COORDENADOR GERAL DOS PROJETOS: 

ENGENHEIRO CIVIL - TIAGO JONAS KLEIN
CREA Sc n.°: 133.158-0

EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

ENGENHEIRO CIVIL - TIAGO JONAS KLEIN
CREA SC n.°. 133.158-0

ENGENHEIRO CIVIL — JULIO CESAR RECH
CREA SC n.° 105.610-3

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

ENGENHEIRO ELETRICISTA — SAN DRO BIAZUS CORTINA
CREA SC n.°: 38.779-7 Assinatura:

ENGENHEIRO MECÂNICO — RODRIGO FR1EBEL
CREA SC n.°: 72.197-4

ARQUITETA E URBANISTA — VANESSA FRANCZAK
CAU n.°: A39354-1

Assinatura:

Assinatura: \

Sandro Biazus Cortina ; Lngenheiro Lletricista - CREA/SC 38.779-7 - sandro.cortina@concordia.psi.br - (49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel Engenheiro Mecânico - CREA/SC 72.197-4-- rodrigo.friebel@concordia.psi.br (49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil - CREAM 133.158-0 - tiago.jonas@concordia.psi.br -(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech Engenheiro Civil - CREA/SC 105.610-3 - juliosech @concordia.psi.br -(49) 9.8818-1999
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA — 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia — SC.
concordia.eng@concordia.psi.br —(49) 3444-5749

Os Profissionais indicados pela empresa, abaixo assinado, declaram que
autorizam suas inclusões na equipe técnica de projeto da empresa Concórdia Engenharia
e Tecnologia Ltda.

Tiagb „Ion //Klein
Eng° Civil CirkE 133.158-0

I o Cesar Rech
Eng4Civil CREA/SC 105.610-3

SandroBaius Cortina
Eng° Eletricista CREA/SC 38.779-7

Rodrigo Friebel
E g° Mecânico CREA/SC 72.197-4

Lkikat,ÇWtatit*
Vanessa Fronczak

Arquiteta e Urbanista CAU A39354-1

Londrina, 23 de agosto de 2019.

SandrOrMr us Cortina
Eng° Eletricista CREA/SC 38.779-7

RG.: 2.474.007 - CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina I Engenheiro Eleuicista CREA/SC 38.779- sandro.cortina@concordia.psi.br —(49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel ! Engenheiro Mecânico CREA/SC 72.197-4 — rodrigo.friebel@concordia.psi.br —(49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein I Engenheiro Civil —CREA/SC 133.158-0 — tiago.jonas@concordia.psi.br —(49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil —CREA/SC 105.610-3 — julio.rech@concordia.psi.br —(49) 9.8818-1999
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Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.
CNPJ: 13.697.820/0001-26 - CREA - 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concórdia - SC
concordia.eng@concordia.psi.br - (49) 3444-5749

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99) 

A empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 13.697.820/0001-26  interessada em

participar da licitação modalidade Pregão presencial n° 11/2019, da Câmara

Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento ás determinações da Lei

8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em seu quadro

de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 23 de agosto de 2019.

Sandro Bia,zus ortina
Eng° Eletricista CIE SC 38.779-7

RG.: 2.474.007 — CPF.: 789.953.109-87
Sócio Administrador

Concórdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Sandro Biazus Cortina I Engenheiro Eletricista — CREA/SC 38.779-7 sandro.cortina@concordia.psi.br —(49) 9.9994-8986
Rodrigo Friebel I Engenheiro Mecânico —CREA/SC 72.197-4-- rodrigo.friebel@concordia.psi.br —(49) 9.8813-5222

Tiago Jonas Klein l Engenheiro Civil — CREA/SC 133.158-0 - tiago.jonas@concordia.psi.br — (49) 9.8819-0111
Julio Cesar Rech I Engenheiro Civil — CREA/SC 105.610-3 -- julio.rech@concordia.psi.br — (49) 9.8818-1999
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Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 13.697.820/0001-26
Concordia Engenharia e Tecnologia Ltda. ME

Ativo
Ativo Circulante 357.360,84
Ativo Não Circulante 83.480,48

Realizável a Longo Prazo 0,00
Investimentos 0,00
Imobilizado 77.633,45
Intangível 5.847,03

Total do Ativo 440.841,32

Liquidez Geral 24,51
Solvência Geral 30,23
Liquidez Corrente 24,51
Valor máximo de contratação 281.287,06
Patrimônio Liquido 426.259,93

Passivo
Passivo Circulante 14.581,39
Passivo Não Circulante 0,00
Patrimônio Liquido 426.259,93

Total do Passivo 440.841,32

Analise Comprovação
maior que 1,0
maior que 1,0
maior que 1,0

sim
sim
sim

Maior que R$ 28.128,71 sim

Nota:
1. 0 saldo da Conta Numerario no valor de R$ 179.643,24, no Ativo Circulante em Caixa e Equivalentes de Caixa,
corresponde a 40,75% do total do Ativo.

Hermes d Faria Barb
Departam :nto Financ o

Contldor - 010-5
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PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n° 11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro
Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, através de seu representante legal
vem apresentar a sua proposta de prego:

Lote único - Elaboração de projetos completos (arquitetonico e complementares) para
reforma e adequação do edificio da Camara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde Valor Unitario

1
Projeto Arquitetonico completo e aprovado - incluso layout
e detalhamento e levantamento arquitetonico da edificação
existente

1 R$ 110.902,05

2 Projeto de Sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 13.081,50

3

Projeto Estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e
projeto de reforço/reparos que se fizerem necessarios na
edificação existente, estrutura metalica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso
fundações)

1 R$ 12.250,00

4

Projeto de Instalações hidrossanitarias e de prevenção
contra incendios completo - incluso GLP (se necessário),
drenagem e sistema de reaproveitamento de aguas
pluviais

1 R$ 34.884,00

5

projeto de Instalações eletricas em alta e baixa tensão
completo - incluso telefonia, logica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incendio) CFIV e sonorização

1 R$ 48.998,45

6 Projeto de Instalações de ar condicionado completo 1 R$ 34.884,00

Valor Total da Proposta: R$ 255.000,00

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail: ,

financeiro@meparquitetura.arq.br
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a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.a a nossa proposta para elaboração,
sob demanda, de ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO
E COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, objeto do Edital do Pregão Presencial N°. 11/
2019, pelo valor global de R$ 255.000,00 (duzentos e cinco mil reais), conforme
planilha orçamentária anexa.
b) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data de aberta da licitação.
d) Informamos que estão inclusos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação
do objeto.
c) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições
estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Representante Legal:

Londrina, 28 de agosto de 2019.

.,1C. do . TU., nra do Pereira Marchesi
• '..f:, • 42- I -RG 28.848.606-7/SP

CPF 2 5.752.598-05
Sócio-Administrador

Responsável Técnico
EP Arquitetura e Planejamento LTDA

carlosmeparquitetura.arq.br

Responsável Técnico pelo Orçamento:
ereira Marchesi

eto - C U A32642-9
G 28.848.806-7/SP

CPF 275.752.598-05
Responsável Técnico

EP Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosmeparquitetura.arq.br

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro
Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, vem apresentar a Planilha
Orçamentaria:

Lote único - Elaboração de projetos completos (arquitetonico e complementares) para
reforma e adequação do edificio da Camara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde Valor Unitario

1
Projeto Arquitetonico completo e aprovado - incluso layout
e detalhamento e levantamento arquitetonico da edificação
existente

1 R$ 110.902,05

2 Projeto de Sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 13.081,50

3

Projeto Estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e
projeto de reforço/reparos que se fizerem necessarios na
edificação existente, estrutura metalica e estrutura de
cobertura, estruturas complementares, etc, (incluso
fundagi5es)

1 R$ 12.250,00

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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4

Projeto de Instalações hidrossanitarias e de prevenção
contra incendios completo - incluso GLP (se necessário),
drenagem e sistema de reaproveitamento de aguas
pluviais

1 R$ 34.884,00

5

projeto de Instalações eletricas em alta e baixa tensão
completo - incluso telefonia, logica, cabeamento
estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incendio) CFIV e sonorização

1 R$ 48.998,45

6 Projeto de Instalações de ar condicionado completo 1 R$ 34.884,00

Valor Total da Proposta: R$ 255.000,00

Representante Legal:

Londrina, 28 de agosto de 2019.

do Pereira Marchesi
2-9-RG 28.848.606-7/SP

P 275.752.598-05
Sóci -Administrador

Resp sável Técnico
P Arquitetura e Planejamento LTDA
carlose.meoarauitetura.arq.br

Responsável Técnico pelo Orçamento:
Carl 're Marchesi

- CAU 32642-9
8.848.606-7/SP

F 275.752.598-05
esponsável Técnico

quitetura e Planejamento LTDA
me ar uitetura.ar br

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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Folha 01 de 09

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. -EPP
DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRAT1 AL CONSOLIDADA 

CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 
NIRE 41206420688 

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!. brasileiro, natural de São Paulo, Capital,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente e domiciliado nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Estrada Alcides Turini n° 150, Sun Lake
Residence, Aviação Velha — CEP 86055-770, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°
28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF n° 275.752.598-05; ANA CAROLINA POTIER
MENDES, brasileira, natural de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina,
Estado do Parana. na Rua Roland Garros n° 85, Royal Tennis Residence - CEP 86.058-144,
portadora da Carteira de Identidade Civil RG n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF n°
027.752.909-30; EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil,
residente e domiciliado nesta cidade de Londrina. Estado do Paraná, na Av. Dr° Elias Cesar
n° 125, apto. 1.403, Jardim Caiçaras — CEP 86.015-640, portador da Carteira Profissional
CREA/PR n° 24.813/D e do CPF/MF n° 525.549.709-63; JOSE ILDES BORDINI,
brasileiro, natural de São Jorge do Ivai, Estado do Paraná, divorciado, engenheiro civil,
residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaete n° 67, apto.
602 — Jardim Tabaete — CEP 87.005-140, portador da Carteira de Identidade Profissional
CREA/PR ri° 13.410/D e do CPF/MF n° 527.055.449-68; JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM,
brasileiro. natural de Londrina, Estado do Parana, separado judicialmente, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua João
Huss n° 486, apto. 202 - Gleba Fazenda Palhano — CEP 86050-490, portador da Carteira
Profissional CREA/PR n° 19.112/D e do CPF/MF n° 364.319.749-72; FABIO
TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural de Rolândia, Estado do Paraná, casado sob o
regime de separação total de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta
cidade de Rolândia, Estado do Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro —
CEP 86600-000, portador da Carteira de Identidade Profissional CREA/PR n° 30.404/D e do
CPF/MF n° 843.768.059-04 e EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de São Paulo, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade de
Londrina, Estado do Parana, na Rua Dulcidio Pereira n°63, apto. 501, Canaa — CEP 86.015-
170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-SP e do CPF/MF n°
324.734.858-10, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a
denominação social de MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP,
com sede e estabelecimento na Rua Milton Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário, nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná — CEP 86050-720, inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.164.906/0001-28, com seu contrato social registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos 10 Oficio da Comarca de Londrina, Estado do Parana, sob o n° 6.359 do livro
A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o NIRE 4120642068-8 em sessão de 09/03/2009, com sua última alteração de contrato
social registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°20156536145 em sessão de
10/11/2015, resolvem por este instrumento particular de DÉCIMA QUINTA

MENOWAIMMI
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CóDIGO DE VERIFICAQAO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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MEP AROU ITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
ÇNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, alterar seu Contrato Social e
Alterações anteriores, conforme clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este ato ficam alterados os endereços dos seguintes sOcios:
a) CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI: para Rua Alcides Turini n° 150, Sun

Lake Residence, Recanto do Salto, Londrina, Estado do Parana, CEP 86.055-701;
b) ANA CAROLINA POTIER MENDES: para Rua Roland Garros n° 85, Royal Tennis

Residence, Esperança, Londrina, Estado do Parana, CEP 86.058-144 e
e) FÁBIO TADAYOSHI SAZAKI: para Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro,

Rolândia, Estado do Parana, CEP 86.600-111.

CLÁUSULA SEGUNDA: 0 sócio, CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas mil) cotas no valor total
de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) e a sócia ANA CAROLINA POTIER
MENDES, que possui inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas
mil) cotas no valor total de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) vendem e transferem,
cada um, a quantia de 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a
sócia ingressante, MARIANA Z1BETTI, brasileira, natural de Maringá, Estado do Parana, nascida
em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana,
na Rua Manuel Antunes n° 315, Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de
Identidade Civil RCi n° 9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-
19.

CLÁUSULA TERCEIRA: 0 sócio, EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil
'reais) vende e transfere a quantia de 3.000 (três mil) cotas no valor total de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para o sócio ingressante, RHIAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na
cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar n° 125, Bairro Caiçaras — CEP

• 86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 12.543.139-9-SSP-PR, expedida em
17/04/2008 e do CPF/MF n° 010.399.539-05.

CLÁUSULA QUARTA: Os sócios cedentes CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!,
ANA CAROLINA POTIER MENDES e EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS dão aos sócios
ingressantes, MARIANA ZIBETTI e RH1AN PETRIN DOS SANTOS, plena, geral e rasa
quitação da venda de cotas ora efetuada, ingressando estes na sociedade e declarando conhecerem a
situação econômico-financeira da mesma, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes
do presente instrumento.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942, NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprova9&o de sua autenticidade nos respectivos portais.
c.11c nAAir,-.. A. Ir.rifin.,'Zr,
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/M F n° 06.164.906/0001-28 

N1RE 41206420688 

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência da presente alteração, o Capital Social no valor total de RS
600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas de R$ 1,00 (um real)
cada, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

N° i SÓCIOS N° COTAS VALOR
RS

%
Panic.

CARLOS EDUARDO PERF iRA MARCHES! 276.000 276.000,00 46,00
ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000,00 46,00

3 EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50
4 JOSÉ 1LDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00
5 JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6.000,00 1,00
6 FÁBIO TADAYOSHI SAZAKI 6.000 6.000,00 1,00
7 EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000 12.000,00 2,00
8 MARIANA ZIBETTI 12.000 12.000,00 100
9 RTHAN PETRIN DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50

TOTAL 600.000 600.000,00 100,0

CLAUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios, CARLOS EDUARDO
PEREIRA MARCHESI e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e atribuições

4 de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio-administrador.
Parágrafo Único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, portador da carteira profissional

LC n° PR-A32642-9, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, ANA
CAROLINA POTIER MENDES, portadora da carteira profissional n° PR-A35183-0, expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, e aos sócios quotistas, EVAR1STO
QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo

41) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, JOSÉ ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional PR-13,410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana. JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional n° PR-19.112/D,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAYOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30,404/D, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional n° PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana,
MARIANA ZIBETTI portadora da carteira profissional n' PR-A128699-4, expedida pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional n° PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
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Parana os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização do Exercício
Profissional,

CLAUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato
Social e Alterações anteriores que não colidam corn o disposto na presente alteração contratual.
Sendo assim, resolvem os sócios consolidar este instrumento de DÉCIMA QUINTA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL, como segue:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 
DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28
NIRE 41206420688 

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, brasileiro, natural de São Paulo,
Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente e
domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Alcides Turini ri°
150, Sun Lake Residence, Recanto do Salto — CEP 86055-701, portador da Carteira de
Identidade Civil RG n° 28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF n° 275.752.598-05; ANA
CAROLINA POT1ER MENDES, brasileira, natural de Ribeirão Preto, Estado deSao Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e
domiciliada nesta cidade de Londrina. Estado do Parana, na Rua Roland Garros n° 85,
Royal Tennis Residence, Esperança - CEP 86058-144, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF n° 027.752.909-30;
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do
Parana, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente
e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Av. Dr° Elias César n°
125, apto. 1.403, Jardim Caiçaras — CEP 86015-640, portador da Carteira Profissional
CREA/PR n° 24.813/D e do CPF/MF IV 525.549.709-63; JOSÉ ILDES BORDINI,
brasileiro, natural de Sao Jorge do [vai, Estado do Parana, divorciado, engenheiro
civil, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaetê
n° 67, apto. 602 — Jardim Tabaete — CEP 87005-140, portador da Carteira de
Identidade Profissional CREA/PR n° 13.410/D e do CPF/MF n° 527.055.449-68;
JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana,
separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nesta cidade de
Londrina, Estado do Parana, na Rua João Huss n° 486, apto. 202 - Gleba Fazenda
Palhano — CEP 86050-490, portador da Carteira Profissional CREA/PR n° 19.112/D e

MilijrAMIEM
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

)1
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovac&o de sua autenticidade nos respectivos portais.

Trlf,,m..An ccallc r^o nAA4,,c A. Ir.rifin.n.",,

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 725 



Folha 05 de 09
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERACÂO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/MF 0 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

do CPF/MF n° 364.319.749-72; FABIO TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural
de Rolandia. Estado do Parana, casado sob o regime de separação total de bens,
engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta cidade de Rolândia. Estado do
Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro — CEP 86600-111,
portador da Carteira de Identidade Profissional CREA/PR n° 30.404/D e do CPF/MF
IV 843.768.059-04; EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de São Paulo, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dulcídio Pereira n° 63, Apto. 501, CanaA —
CEP 86.015-170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-
SP e do CPF/MF n° 324.734.858-10; MARIANA ZIBETTI. brasileira, natural de
Maringá, Estado do Parana, nascida em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e
domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Manuel Antunes n° 315,
Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de Identidade Civil RG n°
9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-19 e
RHIAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Paraná,
nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar n° 125, Bairro Caiçaras — CEP
86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 12.543.139-9-SSP-PR.
expedida em 17/04/2008 e do CPF/MF ri° 010.399.539-05, sócios componentes da
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, com sede e
estabelecimento à Rua Milton Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário, nesta cidade de
Londrina, Estado do Paraná — CEP 86050-720, com seu contrato social registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos 10 Oficio da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, sob o n° 6.359 do livro A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 4120642068-8 em
sessão de 09/03/2009, com sua última alteração de contrato social registrada na Junta
Comercial do Estado do Parana sob n° 20156536145 em sessão de 10/11/2015,
promovem a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, e terá sede e domicilio A Rua Milton
Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário — Londrina/Pr. - 86050-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: 0 objeto e. a: "prestação de serviços de arquitetura e engenharia, de
acordo com as atribuições de seus responsáveis técnicos."
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CLAUSULA TERCEIRA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista
neste ato, na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas
mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuido entre os sócios:

. SóCIOS N° COTAS VALOR
RS

% Pa tie.

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI 276.000 276.000,00 46,00
2 ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000.00 46,00
3 EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50
4 JOSE ILDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00

JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6.000,00 1,00
6 FABIO TADAYOSHI SAZAKI 6000 6.000,00 1,00
7 EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000 12.000,00 2,00
8 .MARIANA ZIBETI1 12.000 12.000,00 2,00
9 RHIAN PETRIN DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50

TOTAL 600.000 600.000,00 100,0 ,

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de março de 2.004 e seu prazo
de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados, em
igualdade de condições e prego o direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais, ainda que implique em alteração contratual
poderão ser tomadas pelos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital da
sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade. No entanto,
somente continuará esta, com os herdeiros e sucessores do "de cujus", desde que haja anuência dos,
sócios remanescentes que detenham no mínimo 3/4 do capital total da sociedade (no capital social
total inclui-se a participação do "de cujus"); caso contrário, os direitos e haveres dos herdeiros serão
apurados com base no patrimônio liquido, na data do óbito, cujo pagamento deverá ocorrer em 24
(vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada
sociedade documentação extrajudicial ou judicial que permita formalizar a operação.
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Parágrafo Primeiro: Fica facultado, mediante consenso com os herdeiros e por deliberação dos
sócios remanescentes com votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da
sociedade, outra condição de pagamento, desde que não afete a situação econômica financeira da
sociedade.
Parágrafo Segundo: O ingresso dos herdeiros do sócio falecido ficará condicionado, ainda,
inexistência de impeditivo legal quanto à capacidade jurídica deles.
Parágrafo Terceiro: Caso o somatório das participações dos sócios remanescentes não atinjam votos
correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da sociedade, a decisão sera tomada por
decisão unânime dos sócios remanescentes.

CLAUSULA NONA: 0 sócio que desejar transferir suas cotas, deverá notificar por escrito a
sociedade, discriminando-lhe o prego, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie
ao direito de preferência, com prioridade aos sócios, CARLOS EDUARDO PEREIRA
MARCHES! e ANA CAROLINA POTIER MENDES, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas não poderão ser
transferidas a terceiros sem a aprovação dos demais sócios. Não tendo a aprovação para a
transferência das cotas, estas serão liquidadas com base no patrimônio líquido, sendo que o
pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer ern 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais.
Parágrafo Onico: O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, permitido
aos demais sócios suprirem o valor da cota, na forma como deverá ser decidido, por deliberação dos
sócios com votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social, de preferência respeitando-se a
participação societária de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados, salvo deliberação em contrário na forma do
parágrafo único desta cláusula.
Parágrafo Único: Por deliberação dos sócios com votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do
capital social, os resultados poderão ficar em reserva na sociedade ou serem distribuídos, inclusive
mensalmente dentro do próprio exercício, não sendo necessariamente obrigatória a observância da
proporcionalidade do capital social na sua distribuição.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade sera administrada pelos sócios, CARLOS
EDUARDO PEREIRA MARCHES! e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e
atribuições de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio-administrador.
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Parágrafo único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, portador da carteira profissional
n° PR-A32642-9, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo cio Parana, ANA
CAROLINA POTIER MENDES, portadora da carteira profissional n° PR-A35183-0, expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, e aos sócios quotistas, EVARISTO
QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana., JOSÉ ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional n° PR-13.410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional n° PR-19.112/D,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAVOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30.404/D, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional n° PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana,
MARIANA Z1BETTI portadora da carteira profissional n° PR-A128699-4, expedida pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional ri° PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização dci Exercício
Profissional,

CLÁUSULA DtC1MA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a econômia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE — Declaram, sob as penas
da Lei, que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar

n° 123, de 14 de dezembro de 2.006.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina, Estado do Parana,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via (mica,
obrigando-se ao fiel cumprimento do mesmo em todos os seus termos.

ANA C ROL NA POTIER MENDES

• FABIO TADAYOSHI SAZAKI-

,

ES BORDINI

EVERTON .,OPOLDINO ALVESl.
fè

.,, 1
RHIAN PETRIN DOS SANTOS -
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CARLO

Londrina - Pr., 20 de junho de 2017

\ e
PEREIRA MARCHES!
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UGUSTO RAPCHAM
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MARIANA BETTI

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942. NIRE: 41206420688. srMEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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05/08/2019 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
06.164.906/0001-28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/03/2004

NOME EMPRESARIAL
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO
R MILTON GAVETTI

CEP
86.050-720

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM UNIVERSITARIO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
financeiro@meparquitetura.arq.br

NÚMERO
369

COMPLEMENTO

MUNICIPIO
LONDRINA

UF
PR

TELEFONE
(43) 3328-1020

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/08/2019 às 16:43:46 (data e hora de Brasilia).

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cripj/copjreva/copjreva_solicitacao.asp

Página: 1/1
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02/04/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:11 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2019.
Código de controle da certidão: F641.8D37.AFE1.8669
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1,1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 020292469-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.164.906/0001-28
Nome: CNPJ NA- 0 CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/11/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (22/07/2019 12:50:07)
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16/08/2019 .: Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Município de Londrina :.

411PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1299336 / 2019
Valida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário 
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA EPP
CPF/CNPJ: 06.164.906/0001-28

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 16 de agosto de 2019

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto N°640/2015.

Código Validador
3Vitk1W4Tt0Yc

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

www1.1ondrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093
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16/08/2019
Consulta Regularidade do Empregador

•

•

Voltar

CAIXA
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.164.906/0001-28

Razão Social:mEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

Endereço: R MILTON GAVETTI 369 / JD UNIVERSITARIO / LONDRINA / PR / 86050-

720

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 ern situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/08/2019 a 05/09/2019

Certificação Número: 2019080701570143383816

Informagão obtida em 16/08/2019 10:50:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Pagina 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.164.906/0001-28

Certidão n°: 170248266/2019

Expediqão: 02/04/2019, As 10:20:32

Validade: 28/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

06.164.906/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores A data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona- se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

L)Clv da SU.L4 :es s j
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

otamom16.111.P11110.11..popionswees...rev xaz

Ary Tristão
Titular

Empregados juramentados

Ana Paula Tristão
Lourival Danclutti

Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

swrasnasvmuagourwarommoows ,vrtAmer ommomammitooaou 
VV,41.1111......01111.4.114111,.....116.1410.101041}{1.(1%,Ir

CERTIDÃO
Fl 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA,

• RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a):

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, CNPJ 06.164.906/0001-28.
• • • • • • • •

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R$ 32,73
Lei 19.803/18 -Tab X'A - 141 VRC x 0,211 10%

O referido 6 verdade e dou fé.

Londrina, 12 de Agosto cf0 2019.

ktiTZNTiCAÇiA0 NO VERSO

Av. Tradentes,1575 - Jd. Shangri-lá CEP 86070-545 - Londrina - Pr
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I. '10

o

•
No ..

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
NIRE CNPJ

41206420688 06 164 906/0001-28

, NOME EMPRESARIAL
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP•

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO
DIARIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

77.8F,82.00.E8.23.9B.C7.22.F0.17.72.CA.75.04.38.41.3E.87.F0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

contador

iissoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ)

NÚMERO DO RECIBO:

CPF/CNPJ

59094109972

06164906000128

77.8F.82.00.E8.23,98.C7.22.F0.17.72.
CA.75.D4.38.41.3E.B7.F0-6

NOME

CLAUDINE' MEDRI
59094109972

MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LIDA

EPP 06164906000128

N° SERIE DO
CERTIFICADO

174330578884226199
2

914876771667182969
5

e

o

PERIODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018
NÚMERO DO LIVRO
15

VALIDADE

22/05/2018 a
22/05/2019

13/06/2016 a
13/06/2019

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2019 as 10 20 50

F3.41.5F.50 08.58.02.FC
5F.02.20.63.8A.AA.E7.59

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.93
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39. 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n° 1247/2014.

JUNTA COMERCIAL DO PARANAa :,., 1 , AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA

litii.1‘ I. i ‘ 25/04/2019

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26 / 04 / 2019
SOB NÚMERO: 20192952730
Protocolo: 19/295273-0, DE

1.
 il
V i ErripIesa:41 2 0642068 8

fl .f 1 i MEP ARQUITIMEA I. PiiiANtiJAE11=0 1,TDA
,44,1N1 i - EPP

Nat,* i
14

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

IllefeTee
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• v •
•

• • •
• •

Entidade:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO '

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP • -
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

•
Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples ern
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de termino

CNPJ, 06.164.906/0001-28

TERMO DE ABERTURA

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP

41206420688

06.164.906/0001-28

15

DIÁRIO

LONDRINA

18/03/2004

31/12/2018

14888

TERMO DE ENCERRAMENTO

MEP ARQUITETURA E: PLANEJAMENTO LTDA - EPP

DIARIO

15

14888

01/01/2018

31/12/2018

P
lA11(,:,00',A0\1E..\SC)

Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
77.8F.82.00.E8.23.9B.C7.22.F0.17.72.CA.75.D4.38.41.3E.B7.F0-6. nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador Pagina 1 de 1
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e

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP -
Period() da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 15
Periodo Selecionado. 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA

BANCOS Cl MOVIMENTO

AmeNCO DO BRASIL

litico0B SIST COOP CRED

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES SICOOB

CRÉDITOS

DIREITOS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

ADIANTAMENTO DE FERIAS

VALORES EM GARANTIA

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF A RECUPERAR

iosS A RECUPERAR

IRRF Si APLICAÇÃO FINANCEIRA

PIS A RECUPERAR

COFINS A RECUPERAR

CSLL A RECUPERAR

IRPJ A COMPENSAR

DESPESAS ANTECIPADAS

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DEPÓSITOS JUDICIAIS

3.1

Nota

•

CNPJ: 06.164.906/0001-28

Saldo inicial

RS 1.069.537,87

RS 891.888,37

RS 274.522,58

RS 1.382,78

RS 1.382.78

RS 93.043,76

RS 0,00

RS 93.043.76

RS 180.096,04

RS 9.081.89

RS 171.014,15

RS 610.954.51

RS 581.401.08

P5581.401,08

R$ 25.599,57

R$ 0.00

RS 0.00

RS 2 532.54

RS 23.067.03

RS 3.953,86

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 704,11

RS 3.249,75

R$ 0,00

RS 0,00'

R$'6,411,28

R$ 6.411,28

RS 177.649 50

RS 2.452,00

RS 2.452,00

Saldo Final

RS 1.352.662,19

R$ 1.169.936.08

RS 549.106,15

RS 3.358,75

RS 3.358,75

RS 250,499,31

R$ 0,00

RS 250.499,31

RS 295.248,09

RS 20.342.70

RS 274.905,39

RS 613.962,66'

RS 586 571,93

RS 586.571,93

P527 198,56

RS 0,00

RS 0,00

RS 6.531,53

RS 20.667,03

RS 192,17

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 192,17

R$ 6.867,27

RS 6.867,27

RS 182 726.11

RS 2.129,62

2.129,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
77.8F.82.00.E8.23.9B.C7.22.F0.17.72.CA.75.D4 38.41.3E.B7.F0-6, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
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Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 06.164.906/0001-28

O

Descrição

DEPÓSITOS JUDICIAIS
INVESTIMENTOS
TITULOS E AÇÕES DE OUTRAS CIAS

Note Saldo Inicial

R$ 2.452,00
R$ 50,00

R$ 50.00

Saldo Final

RS 2.129,62
RS 50.00
RS 50.00

AÇÕES RS 50,00 RS 50,00
IMOBILIZADO 3.3 R$ 87.165.69 R$ 95.657.89
BENS EM OPERAÇÃO RS 257.798.73 R$ 293.735,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.747,05 R$ 2.747,05

WOVEIS E UTENSILIOS R$ 54.940,79 R$ 58.026,79
INSTALAÇÕES R$ 17.107,00 RS 19.076,54
EQUIP. E PERIF. INFORMATICA R$ 170.553.05 R$ 196.889,55
EQUIPAMENTOS TELEFONIA RS 7.055,84 R$ 11.600,84
EQUIPAMENTOS DE ALARMES R$ 5.395,00 RS 5.395,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (170.633 04) RS (198.077,88)
(-) DEPR ACUM. MAQ. EEQUIPAMENTOS R$ (1.376,22) RS (1_570,46)
(-) DEPR ACUM. MOV. E UTENSILIOS RS (27.682,47) R$ (32.914,74)
(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES R$ (7.853,68) RS (9.600.44)
(-) DEPR ACUM.EQUIP. DEINFORMATICA RS (125.988.67) RS (143.797,12)
(-) DEPR ACUM. EQUIP.TELEFONIA R$ (5.656,25) RS (7.579,97)
(-) DEPR ACUM EQUIP. ALARMES RS (2 075,75) RS (2.615,15)

INTANGIVEIS R$ 87.981,81 R$ 84.888,60
INTANGIVEIS RS 98.848,06 - RS 105.838,06

IllkOFIVVARE R$ 98,848,06 RS 105.838,06
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA RS (10.866,25) RS (20.949,46)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADASOFTWARE RS (10.866,25) RS (20 949.46)

PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO RS 1.069537.87 RS 1.352.662.19
PASSIVO CIRCULANTE RS 124.327,24 RS 118.140,67
FORNECEDORES RS 29.204,30 85 811,15
FORNECEDORES NACIONAIS RS 29.204,30 R$ 811,15
FORNECEDORES DIVERSOS RS 29.204,30 RS 811,15

OBRIG.SOCIAISt tRABALHISTAS R$ 18.981 95 RS 14.719,72
OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGTO RS 18.981,95 85 14.719,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
77.8F.82.00.E8.23.9B.C7.22.F0.17.72.CA.75.D4,38.41.3E.B1F0-6, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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[---Entidade:
N

BALANÇO PATRIMONIAL
V

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP -
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro. 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição

SALARIOS A PAGAR

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

13° SALARIO A PAGAR

RESCISÃO A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

AnkOBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IPMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

ISS RETIDO A RECOLHER
CSLUCOFINS/PIS RETIDOS A

RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ISS A RECOLHER

IRPJ A RECOLHER

CSLL A RECOLHER

PIS A RECOLHER

COE INS A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

OUTRAS CONTAS A PAGAR

IlOCHEQUES A COMPENSAR

SEGUROS A PAGAR

PAT RIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO

Nota Saldo Inicial

CNPJ• 06.164.906/0001-28

Saldo Final

RS 8.34468 RS 5.732,60

RS 5.710.82 RS 4.897,52

RS 1.287.24 RS 1.284,32

RS 0.00 RS 0,00

RS 0,00 R5 0,00

RS 3.639,21 RS 2.805,28

R$ 71.590,05 RS 99.961,68

RS 3.594,85 R$ 402.16

RS 664,11 RS 173,28

PS 2.262,82 RS 8,00

RS 667,92 RS 220,88

RS 67.995,20 RS 99.559,52

RS 2.006,70 RS 5.160,57

R$ 47.019.50 RS 55.997.71

RS 18.969,00 RS 23,816,17

RS 0,00 R$ 2.597,33

R$ 0.00 RS 11.987,74

RS 4.550.94 RS 2.648.12

RS 2.324.12 R$ 2.324,12

P52.324,12 RS 2.324.12

R$ 2.226,82 RS 324,00

RS 2.226,82 RS 324,00

R$ 0.00 RS 0,00

R$ 945 210,63 RS 1.234.521,52

RS 600.000.00 RS 600.000,00

RS 600.000,00 RS 600.000,00

RS 600.000,00 R$ 600.000,00

RS 345.210,63 RS 634.521,52

RS 345.210,63 RS 634.521,52

RS 345.210,63 RS 634.521,52

R$ 0,00 RS 0,0(1:

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
77.8F.82.00.E8.23.9B.C7 22.F0.17.72.CA.75.D4.38.41.3E.B7.F0-6, nos termos do Decreto n° 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador v Pagina 3 de 4
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade MEP MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP - - = "
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 06.164.906/0001-28
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição

RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL

RESULTADO DO EXERCICIO

LUCRO DO PERIOD()

•

•

Nota Saldo Inicial

tgo5..gspl,\ooks()

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

Saldo Final

Este documento é parte integrante Pe escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
77.8F.82.00.E8,23.9E1C7.22.F0.17.72.0A.75.D4.38i41.3E.67.F0-6 nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00
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Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXER:CiCIO

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado. 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 06.164.906/0001-28

.1,

Descrição
RECEITA BRUTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Note Valor

7

RS 4.777.653.87

RS 4.777.653.87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA RS (320.350.61)

(-) PIS S/ FATURAMENTO 3.6 RS (31.054,75)
(-) COFINS 3.6 RS (143.329.61)
(-) I.S.S 3.6 RS (145.966,25)

RECEITA LIQUIDA RS 4.457,303,26
ACUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RS (861.817,60)

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 7 R$ (861.817,60)
LUCRO BRUTO R$ 3.595.485,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS RS (533.260.32)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7 RS (345.406,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (208.125.62)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS 7 RS 20.272,12

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RS (0.00)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS RS 3.062.225,34
(-) PROVISÃO IMPOSTOS SOBRE O LUCRO RS (502.701,26)

(-) PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3.6 RS (139.420,92)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 3.6 RS (363.280,34)

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO RS 2.559.524.08

•

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 6.0,4 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS '3006

Entidade MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 06.164.906/0001-28

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Kara=

SALDO NO MICK) DO PERiODO
SAL0101...xICIO DO PERÍODO
L OCR ERCIC(O
(-) 

PREJ4 

ZO DO EXERCICIO
TOTAL
(-) LUCROS CaSTRIBUIDOS
TOTAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Notas

•

Numero de Ordem do Livro 15

Cacdrgo de Agluanas.lo das Cantos de ParnatOtoo Lcourdo

LUCROS ACUMULADOS (RS)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 6.0.4

r •

O's.r

15.-%

145210.63
0.00

255952405
0.00

2904734.71
(-)2270213.19
(-(2270213 19

534521 52

Página 1 de 1
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAf)A0 4,7't

Empresarial

CNPJ

Period° da Eaaituroção

Forma de Escrituração Contábil

Natureza do Lyra

Idenahcaçao do arqurvo(hash)

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

06.164.906/0001-28 No-e 41206420688

01/01/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

DIÁRIO

77.8F.82.00 E8.23.98.C722.F0.17.72.CA 75.D4.38.41.3E.B7.F0-

Sop

Consulta Realizada em 24/04/2019 07 23 19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Es ração corn NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Deaeto n°8.683/2016. 0 recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei 008.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art 39-A da Lei n° 8.934/1994).

•

NSCiAlkc;
No\:koNz*0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
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Empresa:
CNN:

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
06.164.906/0001-28

V V ""

V

ivit:innera livro:

w
0

0000
0015

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP é uma pessoa jurídica de direito privado como
sociedade empresária limitada, cadastrada no CNPJ 06.164.906/0001-28, com sede na rua Milton Gavetti, n. 369
Jardim Universitário, na cidade de Londrina/PR, tem como objeto social Serviços de Arquitetura.

2) APRESENTAÇA0 DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(comparativas) foram elaboradas em Reais (R$).
A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as praticas adotadas no Brasil,
tomando-se como base os termos da ITC 1000 aprovada pela resolução do CFC n° 1418/2012 e ITG 2000 aprovada
pela resolução do CFC n° 1330/2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos
materiais não coberto pela ITG 1000 conforme orientado no seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000
aprovada pela Resolução do CFC n° 1255/2009.
Atendendo aos termos da ITG 1000 a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado

Oas Notas explicativas.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos
financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Não foi
identificado evidências de desvalorização ou não recuperabilidade em nossos bens do ativo imobilizado, tais como, ( a
) declínio significativo no valor de mercado, ( b ) obsolescencia, e ( c ) quebra, por este motivo, não efetuamos o
reconhecimento de perda por impairment em relação a esta classe de ativos, conforme faculta os itens 20 e 21 da ITG
1000.

.4) Ajuste de avaliação patrimonial
empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em
opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

AUTENTIC*0 NO VERSO
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Eínpresa:
CAP]:

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP
06.164.906/0001-28 0001

0015

z

6) CAPITAL SOCIAL

4 6.11ha: * *
N41nerotvro:

V

V,d

0 capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a
-

seguinte composição:

N°

1

SOCIOS

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!2
3

ANA CAROLINA POTIER MENDES
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS

4 JOSE ILDES BORDINI
5
6

JOSE AUGUSTO RAPCHAM
FABIO TADAYOSHI SAZAKI

8
EVERTON LEOPOLDINO ALVES
MARIANA ZIBETTI

9 RHIAN PETRIN DOS SANTOS
TOTAL

N° COTAS CAPITAL
RS

% Partie.

276.000 276.000,00
276.000 276.000,00

46,00

3.000 3.000,00
46,00

6.000 6.000,00
0,50

6.000 6.000,00
1,00

6.000 6.000,00
1,00

12.000 12.000,00
1,00

12.000 12.000,00
2,00

3.000 3.000,00
2,00

600.000 600.000,00
0,50

100,0
7) RECEITAS

4empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridasexercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivorecebimento ou pagamento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente .6 data de encerramento do exercícioque venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocarefeitos sobre seus resultados futuros,

Londrina-Pr, 31 de dezembro de 2018.

irk-cotç
MEP ARUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - EPP META ONTA 1 0 — LTDA — MEAikA CAROLINA POTIER MENDES
WCIA ADMINISTRADORA CPF: 027.752.909-30

CLAUDINEI MEDRI
CONTADOR CRC: PR-30.487/0-0

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 749 



1$1
arquIteturae
P Ian elamento

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto:"ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. 

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica inscrita
no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°
06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro Jardim Universitário
CEP 86.050-720, Londrina/PR, DECLARA que a demonstração abaixo corresponde a
real situação da proponente. Esse índice foi obtido no balanço do Ultimo exercício
social.

LIQUIDEZ GERAL
AT. CIRC. + REALIZ.L/ PRAZO

PASS.CIRC. + EXIG. LONGO PRAZO
1 172 065,70
118.140,67

A EMPRESA TEM R$ 9,92 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

9,92

SOLVENCIA GERAL
AT. CIRC. + AT. NÃO CIRCUL.

PASS.CIRC. + PASS. NÃO CIRC.
1 352 662,19
118.140,67

A EMPRESA TEM R$ 11,45 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

11,45

LIQUIDEZ CORRENTE
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
1.169.936,08
118 140,67

A EMPRESA TEM R$ 9,90 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

9,90

Londrina, 20 de agosto 2019.

Carlo
C

ereira Marchesi
-9-Re 28.848.606-7/SP

F 275.752.598-05
Sócio-Administrador

Responsável Técnico
P Arquitetura e Planejamento LTDA
carIosmeparquitetura.arq.br

Claudinei M • r
CRC 030.487/0 O -RG 4.120.404-4/SSP-PR
CPF: 590.941.099-72 411
Contador
medri@metacon.com.br

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020- E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

CNPJ : 06.164.90610001-28 NIRE : 41206420688- 18103/2004

ANALISE ECONOMIC° - FINANCEIRA - 31/12/2018

6 IMOBILIZAÇÃO

• IMOBILIZAÇÃO

•••..

RENTABILIDADE

91

DO INVESTIMENTO TOTAL

NÃO CIRC REAL LIPRAZO IGO 596.49

0 1463

2 263,..

:.'26 2.

1 LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 1.169 936,08
CIRCUL + AT NÃO CIRCUL 1 352 662 "

AMC) PERMANENTE REPRESENTA 13.35

:7,160

DO CAPITAL PROPRIO

NAO CIRC - REAL Li PRAZO 180 596,49

% 00 CAPITAt

PASSIVO CIRCULANTE 118 140,67

A EMPRESA TEM RS 990 PARA CADA RS 1 00 DE DIVIDA

7
- LIQUIDEZ SECA

AT CIRCULANTE -ESTOQUE 1 169 936 08
pATRIMONIO LIQUIDO 1 234 521

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA

PROPRIO

DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIO ANTES DO IR 3 062 225,34

52

14 63 5600 CAPITAL

PASSIVO CIRCULANTE 118 140.67

A EMPRESA TEM R$ 9,90 PARA CADA RS 1.00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT CIRC ••• REALIZ L/ PRAZO 1 172 065 70 9?
CIRCUL + AT NÃO CIRCUL 1 352 662 19

O LUCRO LIQUIDO ANTES GO IMP DE RENDA ECE

% SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL

PASS CIRC + EXIG LONGO PRAZO 118 140,67

A EMPRESA TEM RS 9.92 PARA CADA RS 1.00 DE DIVIDA

4- SOLVENCIA GERAL

AT CIRC + AT NÃO CIRCUL 1 352 662 19 1' 41,

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

LEO ANTES DOER

248 C''

.LICRO
PATRIMONIO LIQUIDO

•.) LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMP DE RENDA E DE

91,1/RE 0 OAP!TAL PROPRIO

PASS CIRC + PASS NÃO CIRC 118 14067

A EMPRESA TEM RS 11 45 PARA CADA RS 1 00 DE Cl

5 - ENDIVIDAMENTO

+ PASS NÃO CIRC 118 140.67

10 CAPITAL DE GIRO PROPRIO
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA

3URIDICA

N° 0000000490874

111J11.111,q1J11!111,11111.1118111141

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 25/08/2019

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10,de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontraem débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades,circunscrita a(s) atribuicão(gões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO 
Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.

• 
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 22/12/2011
Registro CAU : PJ15833-0
Registro CAU Antigo : 15833-0
CNPJ: 06.164.906/0001-28
Objeto Social: Prestação de serviços de arquitetura, de acordo com as atribuições de seus responsáveis técnicos.Atividades econômicas:
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
Capital social: R$ 600.000,00
Última atualização do capital: 05/10/2015

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Nome: Everton Leopoldino Alves
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 05/03/2013
Número do RRT: 967822

4110 
Tipo de Vinculo: SÓCIO
Designação:

Nome: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 05/08/2004
Número do RRT:
Tipo de Vinculo:
Designação:

Nome: ANA CAROLINA POTIER MENDES
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 08/07/2004
Número do RRT:
Tipo de Vinculo:
Designação:

Nome: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 15/08/2013

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z3695YImpresso em: 11/03/2019 as 1651:38 por MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - ERP, ip: 179.83.14.136
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Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Número do RRT: 1464852
Tipo de Vinculo: SO=
Designação:

Nome: ANA CAROLINA POTIER MENDES
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 15/08/2013
Número do RRT: 1464772
Tipo de Vinculo: SOCK)
Designação:

Nome: MARIANA ZIBETTI
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 25/07/2017
Número do RRT: 6080182
Tipo de Vinculo:
Designação:

Pagina 2/2
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA

JURIDICA
N° 0000000490874

11111111111111111111110111111111111111
210097 

OBSERVAÇÕES 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidao n° 490874/2019
Expedida em 26/02/2019, Londrina/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Z3695Y

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccapcaubrgov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos, com a chave: Z3695YImpresso em: 11/03/2019 As 1651:38 por: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LIDA - E.P.P, ip 179.83.14.136
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28/05/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que aempresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,circunscrita 6(s) atribuição(Eies) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão no: 70174/2019 Validade: 24/11/2019

Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.
CNPJ: 06164906000128
Num. Registro: 42085 Registrada desde: 08/07/2004

• Capital Social: R$ 600.000,00
Endereço: RUA MILTON GAVETTI, 369 UNIVERSITARIO
Município/Estado: LONDRINA-PR CEP: 86050720
Objetivo Social:
Prestação de serviços de arquitetura e engenharia, de acordo com as atribuições de seusresponsáveis técnicos.
Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até apresente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - JOSÉ ILDES BORDINI
Carteira: PR-13410/D Data de Expedição: 30/08/1983
Desde: 03/08/2012 Carga Horária: 10:0 H/S

• Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei FederalN.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 edo art. 7o da Resolução do Confea N.o 218/1973.

2 - JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM
Carteira: PR-19112/D Data de Expedição: 06/11/1987
Desde: 04/09/2012 Carga Horária: 8: H/S
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 120 do CONFEA

3 - EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira: PR-24813/D Data de Expedição: 18/02/1993
Desde: 16/04/2012 Carga Horária: 4:0 H/D

https://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/extranet/frame_geral.aspx?SESSA0=oAlFkdzxNegZ&CODREGTO=5090998,NUMREG=420858,TIP0=7 1/2p
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei FederalN.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 edo art. 70 da Resolução do Confea N.0 218/1973.

4 - FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira: PR-30404/D Data de Expedição: 12/03/1998
Desde: 22/08/2012 Carga Horária: 2:0 H/D
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 80 do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 90 do CONFEA

5 - RHIAN PETRIN DOS SANTOS

• 
Carteira: PR-153970/D
Desde: 14/08/2017 Carga H

Doarátariad:e 2E:xhipeiDdigão: 13/05/2016

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei FederalN.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 edo art. 70 da Resolução do Confea N.0 218/1973.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

6 - BRUNO KOWALCZUK NOVAIS
Carteira: SP-5069827200/D Data de Expedição: 07/08/2018
Desde: 27/05/2019 Carga Horária: 2: H/D
Visto No: 172804 Data do Visto: 29/08/2018
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular

• 
Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 120 do CONFEA
Observações: Atribuição dada pelo CREA-SP

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 201608/2019, ressaltando aimpossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva deseu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/05/2019 12:03:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

https://creaweb.crea-prorg.br/webcrea/extranet/frame_geral.aspx?SESSA0=oAlFkdzxNegZ&CODREGTO=5090998,NUMREG=420858,TIP0=7 2/2
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Conselho de Arquitetura e Urbanismodo Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
N° 0000000512291

111111.1119111)101111.111)11121111111

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 21/12/2019

CERTIFICAMOS que o Profissional CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI encontra-se registrado neste Conselho,nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, queo Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Nome:CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A32642-9
Data de obtenção de Títulos: 09/02/2001
Data de Registro nacional profissional: 09/02/2001
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomagão: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

CPF: 275.752.598-05

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 dedezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a)respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS cue caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidãoperderá a sua validace para todos os efeitos.
- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.- Valida em todo o território nacional.

Certidão n° 512291/2019
Expedida em 24/06/2019, Londrina/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 9Z2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form.Servicos, com a chave: 972025
Impresso em: 24/06/2019 as 09:44:26 par CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, ip: 177.204.106.188
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18/03/2019
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica queo(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federalno 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Parana, circunscritaá(s) atribuição(eies) constantes de seu registro.

Certidão no: 31301/2019 Validade: 14/09/2019

Nome Civil: EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS

11111 Carteira - CREA-PR No :PR-24813/D
Registro Nacional : 1703842600
Registrado(a) desde : 18/02/1993
Filiação : MANOEL PAULO DOS SANTOS

MARIA QUEIROZ DOS SANTOS
Data de Nascimento : 06/07/1965
Carteira de Identidade : 38104080
Naturalidade : LONDRINA/PR

•

CPF : 52554970963

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 01/02/1992 Diplomagão : 03/02/1992Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei FederalN.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 edo art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
12825 - HIDRALON LTDA - ME
Desde: 16/04/2012 Carga Horéria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

42085 - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.
Desde: 16/04/2012 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

65607 - CONSORCIO CONCREMAT - MEP ARQUITETURA
Desde: 22/02/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até apresente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

creaweb.crea-pr.org.br/w
ebrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=YU8WhaHYRDvH&CODREGTO=48570
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 96940/2019.

Emitida via Internet em 18/03/2019 10:29:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor hrespectiva ação penal.

creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaullaspx?SESSAO=YU8WhaHyRDvH&CODREGTO=48570
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18/03/2019 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica queo(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federalno 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita6(s) atribuição(Eies) constantes de seu registro.

Certidão no: 31300/2019 Validade: 14/09/2019

Nome Civil: FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira - CREA-PR No :PR-30404/D
Registro Nacional : 1704575192
Registrado(a) desde : 12/03/1998
Filiação: ANTONIO TADASHI SAZAKI

CECILIA CAOR SAZAKI
Data de Nascimento : 25/10/1972
Carteira de Identidade : 39099101
Naturalidade : ROLANDIA/PR CPF : 84376805904

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 23/02/1996 Diplomagão : 23/02/1996Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 90 de 29/06/1973 do CONFEA.Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 80 de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
• 15724 - SZ COMERCIO, PROJETOS E INSTALAÇõES ELETRICAS LTDA - MEDesde: 22/10/2010 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

42085 - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.
Desde: 22/08/2012 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

65607 - CONSORCIO CONCREMAT - MEP ARQUITETURA
Desde: 22/02/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa atepresente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 96935/2019.

creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=mehYjI3ewbvS&CODREGTO=54368
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Emitida via Internet em 18/03/2019 10:28:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=mehYjI3ewbvS&CODREGTO=54368
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica queo(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federalno 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscritah(s) atribuição(6es) constantes de seu registro.

Certidão no: 30868/2019 Validade: 11/09/2019

Nome Civil: JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM

411 Carteira - CREA-PR No :PR-19112/D
Registro Nacional : 1700809091
Registrado(a) desde : 06/11/1987
Filiação : ALBERTO RAPCHAM

MARIA HELENA RAPCHAM
Data de Nascimento : 04/03/1961
Carteira de Identidade : 30425553
Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF : 36431974972

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL 1664
Data da Colação de Grau : 14/08/1986
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 120 de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplonnagão : 14/08/1986

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
4551 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

• Desde: 23/08/2012 Carga Horária: 16 Horas Unidade: HORA/SEMANA

42085 - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.
Desde: 04/09/2012 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/SEMANA

68110 - LAUDOTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDADesde: 18/12/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até apresente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 95660/2019.

http://oreaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=G3OicJxJUzTs&CODREGTO=37253
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Emitida via Internet em 15/03/2019 14:41:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=G3OicJxJUzTs&CODREGTO=37253 L1 121y/Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 762 



Area Restrita do Profissional - Crea-PR http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.asPx?SESSA0...

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PAFtANA

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
6(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 31365/2019 Validade: 14/09/2019

Nome Civil: JOSÉ ILDES BORDINI
Carteira - CREA-PR No :PR-13410/D
Registro Nacional : 1700908049
Registrado(a) desde : 30/08/1983

Filiação : PRIMO BORDINI
RITA DE GASPARI

Data de Nascimento : 05/02/1960
Carteira de Identidade : 2.163.626
Naturalidade : SAO JORGE DO NAI/PR

CPF : 52705544968

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 06/08/1983 Diplomagão : 06/08/1983
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7o de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e

• do art. 70 da Resolução do Confea N.0 218/1973.
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7o de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-P
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 97114/2019.

Emitida via Internet em 18/03/2019 11:11:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à,

1 of 1 18/03/2019 1j:12
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
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No 0000000329075

1111101 1c1,111I0111 j119111.911,1

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) deResponsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A326429

Validade: Indefinida

III Número do RRT: 2741791 Tipo do RRT SIMPLES Registrado em:
Forma de Registro: RETIFICADOR à 2581909 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: Elaboração de projeto arquitetônico de edifício em alvenaria. Sede administrativa do Instituto de Criminalistica de Maringá.RRT retificada para corrigir o numero do lote.

Empresa contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.CNPJ: 06.164.906/0001-28

Contratante: parana edificações
CPF/CNPJ: 17433037000106
AVENIDA IGUAÇU

Complemento:

Cidade: CURITIBA
Contrato: 048/2014-A
Valor do Contrato: R$ 2.173,35
Data de Inicio: 23/05/2014

N°420
Bairro: REBOUÇAS

UF: PR CEP: 80230020
Celebrado em 23/05/2014

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Fim: 18/11/2014

Atividade Técnica

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 2238.71 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
RUA JORGE FERREIRA DUQUE ESTRADA
Complemento: lote 27A esc com Av Mandacaru
Cidade: MARINGÁ

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2786383
Forma de Registro: INICIAL
Descricao: elaboração de projeto de paisagismo3.923.00m2.

UF: PR

N° s/n

Bairro: VILA PROGRESSO
CEP: 87080060

Tipo do RRT: SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL
COM área de 1.177.18m2. elaboração de projeto de terrapl age com área de

Empresa contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.CNPJ: 06.164.906/0001-28

Contratante: parana edificações
CPF/CNPJ: 17433037000106

Registrado em: 06/10/2014

A autenticidade desta Carta° pode ser verificada em: https://siccau.caubrorg.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z812BW428YY0777A1618Impresso em: 02/08/2016 as 15:1158 por CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, ip: 187.18.102211
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AVENIDA IGUAÇU

Complemento:

Cidade: CURITIBA

Contrato: 048/2014-A
Valor do Contrato: R$ 139.035,00
Data de Inicio: 23/05/2014

Página 2/7
CERTIDA.0 DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO

N° 0000000329075

N° 420
Bairro: REBOUÇAS

UF: PR CEP: 80230020
Celebrado em 23/05/2014

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Fim: 18/11/2014

Atividade Técnica

1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação, 3923.00 m2 - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquiteturapaisagistica , 1177.18 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
RUA JORGE FERREIRA DUQUE ESTRADA
Complemento: lote 27A esc com Av Mandacaru
Cidade: MARINGÁ

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4158700
Forma de Registro: RETIFICADOR à 2620454
Descricao: levantamento planialtimetrico

UF: PR

N° s/n

Bairro: VILA PROGRESSO
CEP: 87080060

Tipo do RRT: SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.CNPJ: 06.164.906/0001-28

Contratante: Parana Edificações
CPF/CNPJ: 17433037000106
AVENIDA IGUAÇU

Complemento:

Cidade: CURITIBA

Contrato: 048/2014-A
Valor do Contrato: R$ 139.035,00
Data de Inicio: 23/05/2014

N°420

Registrado em:

Bairro: REBOUÇAS
UF: PR CEP: 80230020

Celebrado em 23/05/2014

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Fim: 18/11/2014

Atividade Técnica

4.1.4 - Levantamento topográfico planialtimétrico , 4400.00 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
RUA JORGE FERREIRA DUQUE ESTRADA
Complemento: lote 27A esc com Av Mandacaru
Cidade: MARINGÁ

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição  

UF: PR

N° s/n

Bairro: VILA PROGRESSO
CEP: 87080060

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em https://siccau.caubrorg.br/app/view/sight/externo?form.Servicos, com a chave: Z812BW4Z8YY0777A16 8Impresso em: 02/08/2016 as 15:12:00 por: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, ip: 187.18.102.211
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

  2. Informações  

Página 3/7
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
N° 0000000329075

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidadetécnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seuquadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acimadiscriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçõesnele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lein° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa oude atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão n° 329075/2016
02/08/2016, 15:12

Chave de Impressão: ZB12BW4Z8YY0777A1618
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA 
Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA EPLANEJAMENTO LIDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro JardimUniversitário no Município de Londrina - PR, CEP 86050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJn° 06.164.906/0001-28 através do contrato 048/2014A executou para a PARANAEDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na Av Iguaçu, no 420,Rebougas, CEP: 80.230-902 com sede Curitiba, Parana, os seguintes serviços de elaboraçãode projetos complementares para a construção da nova Sede do Instituto de Criminalistica, noMunicípio de Maringá - PR, com area aproximada de 2.238,71m2, conforme serviçosrelacionados a seguir:

1. Levantamento topográfico planialtimétricoArea: 4.400,00m2

Descrição Complementar:

Levantamento pianialtimétrico.

Responsável Técnico:
Arquiteto: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI - CAU A 32 642-9RG 28.848.606-7 e CPF 275.752.598-05

• Data de inicio: 23/05/2014
• Data de término: 18/11/2014

Dados da Obra:
Rua Jorge Ferreira Duque Estrada (esq. Com Av Mandacaru) s/n Lote 27A — Vila Progresso -Maringá — PR.

Curitiba, 14 de dezembro de 2015.

A
Y 7° TABELIA°

Arq. Fernando Henrique Rodrigues Lobo 
. „...—

CAU A 47.613-7

Gerente de Projetos

17.433,037/0001-06
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

Av. Iguagii, la' 420 60 And.
Rebouças - 80.230.020

Curitiba - Parana ...I
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURAPLANEJAMENTO LTDA EPP. localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro JardimUniversitário no Município de Londrina - PR, CEP 86050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJn° 06.164.906/0001-28 através do contrato 048/2014A executou para a PARANAEDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na Av Iguaçu, n° 420,Rebouças, CEP: 80.230-902 corn sede Curitiba, Parana, os seguintes serviços de elaboraçãode projetos complementares para a construção da nova Sede do Instituto de Criminalistica, noMunicípio de Maringá - PR, com area aproximada de 2.238,71m2, conforme serviçosrelacionados a seguir:

I. Elaboração de Projeto Arquitetônico.
2. Area: 2.238,71m2.

Descrição Complementar:

ELABORAÇÂO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA, SEDEADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DE MARINGA, RRT RETIFICADAPARA CORRIGIR O NÚMERO DO LOTE. 

Responsável Técnico:
Arquiteto: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI - CAU A 32.642-9RG 28.848.606-7 e CPF 275.752.598-05

• Data de inicio: 23/05/2014
• Data de término: 18/11/2014

Dados da Obra:
Rua Jorge Ferreira Duque Estrada (esq. Com Av Mandacaru) s/n Lote 27A — Vila Progresso -Maringá — PR.

Curitiba, 14 de dezembro de 2015.

Arq. Fernando Henrique Rodrigues Lobo
CAU A 47.613-7

Gerente de Projetos

r-17.433.037/0001-06
PARANÁ EDIFICAVAS - PRED

Av, iguaçn, n° 420 6° And.
Itcbouças - 80.230.020

L. Curitiba - Paranit

• OPP. cpi?

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 768 



02
/0

8/
20

16
 

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA
Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA EPLANEJAMENTO LIDA EPP, localizada à Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro JardimUniversitário no Município de Londrina - PR, CEP 86050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJn° 06.164.906/0001-28 através do contrato 048/2014A executou para a PARANAEDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na Av Iguaçu, n° 420,Rebouças, CEP: 80.230-902 com sede Curitiba, Parana, os seguintes serviços de elaboraçãode projetos complementares para a construção da nova Sede do Instituto de Criminalistica, noMunicípio de Maringá - PR, com area aproximada de 2.238,71m2, conforme serviçosrelacionados a seguir:

I. Projeto de arquitetura paisagistica.
Area: 1.177,18m2.

2. Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação
Area: 3.923,00m2 .

Descrição Complementar:

062

[ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO COM AREA DE 1.177,18M2. ELABORAÇA01DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM COM AREA DE 3.923,00M2.

Responsável Técnico:
Arquiteto: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES! - CAU A 32.642-9
RG 28.848.606-7 e CPF 275.752.598-05

• Data de inicio: 23/05/2014
• Data de término: 18/11/2014

Dados da Obra:
Rua Jorge Ferreira Duque Estrada (esq. Com Av Mandacaru) s/n Lote 27A — Vila Progresso -Maringá — PR.

Curitiba, 14 de dezembro de 2015.

,
Arq. Fernando Henrique Rodrigues Lobo

CAU A 47.613-7

Gerente de Projetos r-17,433.037/0001-06
PARANÁ EDIFICAÇÕES PRIM

Av. IguaçU, n• 420 6• And.
Rebiauças - 80.230.020

Curitiba - Parana.

Pect'5v A
Li 7-tDoc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 769 



U
rb

an
i 

ft R.hal IL9odoro,230 ,centro F:3094-7700
rE CURITIBA - PARANd

2w e.onhe'o e dou fe por SEMELHANCA a(s)
5 ..- ir() Retro-asrtsiada(s)

4fP44 sH1)-FERNMIr0 HENRIQUE R.008IGUES..
LOBOr-

D 1,49 k9);(1¥a6 gyXYI - falirb ifriS
Ef 1,5E18 DIGITAL

W
W (N-

U 13 da verdade
de 2016

CILA SAIA DA

ESCREVENTE
IL MILICO EM WWW.CENSEC.ORG.BR

--a

• a.5.0:,1Alritia$403:Al:
..tsgA ate. "Airti,

OCC (43 • '400-WodP:P:1

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 770 



it Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/4
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
No 0000000407098

111101911.)1J1111.111411),11J11.11181

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) deResponsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A326429

Validade: Indefinida

411 Número do RRT: 6240224 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:
Forma de Registro: RETIFICADOR a 6022441 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: Elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo (em Plataforma BIM - BUILDING INFOMATION MODELING - Através doPrograma REVIT 2017) de reforma e ampliação da Santa Casa de Maringá, sendo 5.974,11 m2 de reforma e 26.379,81 m2 de ampliaçãoe area total de 32.353,92 m2, 502 leitos, com subsolo, térreo mais 11 pavimentos (edificação vertical), incluindo: Ambulatório, Diagnosticopor Imagem, Pronto Atendimento (adulto e infantil), Hemodiálise, Agência Transfusional, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, UTI paraAdultos, UTI Pediátrica, UTI e UCI, Neonatal, Fisioterapia, Laboratório de Análises Clinicas, Internação, Internação Pediátrica, Farmácia,Conforto de Funcionários, Nutrição Parenteral, Quimioterapia, Central de Material e Esterilização (CME), SAME, Ambulatório Plano deSaúde, Centro Médico, Hemodinâmica, Auditório, PPP, Maternidade, Atendimento ao Usuário do Plano de Saúde, Serviço de Nutrição eDietética, Nutrição Enteral, Lactário, Serviço de Processamento de Roupa, Almoxarifado, Engenharia Clinica, Heliponto, Administração,Central de Resíduos, Reuso de Aguas Pluviais, Central de Gases Medicinais, GLP, Aquecimento solar, Reservatórios de água einfra-estrutura em geral.

Empresa contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.CNPJ: 06.164.906/0001-28

Contratante: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORACPF/CNPJ: 79115762000193
RUA SANTOS DUMONT N° 555
Complemento: Bairro: ZONA 03
Cidade: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050100

• Contrato: Celebrado em 15/09/2016
Valor do Contrato: R$ 360.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Inicio: 03/10/2016 Data de Fim: 30/07/2017

Atividade Técnica

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 32353.92 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
RUA SANTOS DUMONT
Complemento:

Cidade: MARINGÁ

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrioo  

UF: PR

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

N° 555

Bairro: ZONA 03
CEP: 87050100

Çi

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubrgov.br/app/view/sight/externo?form.Servicos, com a chave: 3A929D7D5Z5B70Z547 6Impresso em: 25/10/2017 as 15:30:39 por CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, ip 187.18.102.211
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2. Informações

Página 2/4
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
No 0000000407098

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidadetécnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seuquadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acimadiscriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93,expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçõesnele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lein° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa oude atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão n°407098/2017
25/10/2017, 15:30

Chave de Impressão: 3A929D7D5Z5B70Z54726
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Santa Casa
de Mannga

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020, CNPJ n° 06.164.906/0001-28, executou para o HOSPITAL E MATERNIDADE 
MARIA AUXILIADORA, inscrito no CNPJ/MF n° 79.115.762/0001-93, localizado na
Rua Santos Dumont, n° 555, Zona 03, Vila Operaria, CEP 87.050-100, em Maringá -
Parana, os serviços de Elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo — em
Plataforma BIM - BUILDING INFOMATION MODELING - Através do Programa REVIT
2017, conforme serviços relacionados a seguir:

a) Elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo, conforme planilha abaixo:

AREA DESCRI AO

32.353,92 m2

Elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo
(em Plataforma BIM - BUILDING INFOMATION
MODELING - Através do Programa REVIT 2017) de
reforma e ampliação da Santa Casa de Maringá,
sendo 5.974,11 m2 de reforma e 26.379,81 m2 de
ampliação e area total de 32.353,92 m2, 502
leitos, com subsolo, térreo mais 11 pavimentos
(edificação vertical), incluindo: Ambulatório,
Diagnostico por Imagem, Pronto Atendimento
(adulto e infantil), Hemodiálise, Agência
Transfusion ai, Centro Cirúrgico, Centro
Obstétrico, UTI para Adultos, UTI Pediátrica, UTI e
UCI, Neonatal, Fisioterapia, Laboratório de

Analises Clinicas, Internação, Internação
Pediátrica, Farmácia, Conforto de Funcionários,
Nutrição Parenteral, Quimioterapia, Central de
Material e Esterilização (CME), SAME,
Ambulatório Plano de Saúde, Centro Medico,

Hemodinâmica, Auditório, PPP, Maternidade,
Atendimento ao Usuário do Plano de Saúde,
Serviço de Nutrição e Dietética, Nutrição Enteral,
Lactário, Serviço de Processamento de Roupa,
Almoxarifado, Engenharia Clinica, Heliponto,

Administração, Central de Resíduos, Reuso de
Aguas Pluviais, Central de Gases Medicinais, GLP,
Aquecimento solar, Reservatórios de agua e infra-
estrutura em geral.

ATIVIDADE

PROJETO ARQUITETÔNICO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADO
44 3027 5633 • santacasamaringa.comtr

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Maringa/PR
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Responsável Técnico:
al Santa Casa

de Maring8
O
CD
FiT

• Arquiteto: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
"!a-o

z- CAU A 32.642-9• RG 28.848.606-7 e CPF 275.752.598-05. 2
CD -
CD
o r:
(0 -

Data de inicio: 03/10/2016 CD ca. -
• Data de término: 30/07/2017 C.

Dados da Obra: Rua Santos Dumont, 555, Zona 03.
Vila Operaria - CEP 87.050-100 - Maringá — PR.

Londrina, 29 de setembro de 2017

J SE PEREIRA

CPF: 786.395.309-04

SUPERINTENDENTE

telnutoNAn
DF, NinTAS

k), IABECIPR F. ET
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILI DORA Jose Carlos Fratti

Lobelia°I Av XV. de Noveabro, 506 - CentroI Fone: (44) 3028-5451 - Harinsa-PRI 
IFORARPEN - SELO OISITAL
/AU67 . d4U148 . 9MAlf - 9Ib9d . HVn8RlEonsulte esse selo et:
Intte://funareen.coa.brI 
IRLLORHECO e 4oi fe'a(s) firma(s) de:
Jr r SDELHAkA; fare a 1 ssibilidade

(

!do simatario comparscer na rventia.((Art. 71
Em te 

Cl /PR)

I MAR rdade,
17

DE AL EID4

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA
44 3027 5633 * santacasamartngaxamto

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 . 87050-100 o Maringâ/PR

- •
o

(3

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 774 



23/03/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certificaque o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(cies) de Responsabilidade Técnica -ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando destaforma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ARTdefine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento deengenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização econclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadedeste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)atribuição(cies) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e InstruçõesNormativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica érepresentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seuquadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionaisintegrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 doCONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnicoestará 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 quantoao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá aexigência prevista no Artigo 30, § 1o, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com apresente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e simde seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradasna(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentesapresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdodaquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico No.:1549/2018
Selos de autenticidade:A 053329

RNP No:1703842600
Protocolo N°. :2018/00111556

http://creaweb.crea-pnorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbue&CODREGTO=48570
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23/03/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico N°. :1549/2018
Selos de autenticidade:A 053329

RNP No.:1703842600
Protocolo No.: 2018/00111556

ART N° 
ART Vinculada  

20180997975 0 Registrada.06/03 /2018 
20180762749 0  

Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)  •IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ

CNPJ/CPF: 7 9.115.762/0001-93 
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL Tipo de Obra/Servigo:EDIFICAOES DE SAÚDE QUALQUER AREA 
Serviço Contratado..:pROJETO HIDRÁULICO 

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
OUTROS 

Dimensão  32.353,92 M2  Area Existente:5 974,11 M2  Area Ampliada  26.379,81 M2   Area de Reforma:5.974,11 M2  Dados Complementares:0,00  
Local da Obra  R SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA 
Município/Estado MARINGA/PR 
Data de Inicio 15 /11/2017  Data de Conclusão:08/03/2018 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:PROJETO HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL, PROJETO DA

110 REDE DE AGUA FRIA, PROJETO DA REDE DE AGUA QUENTE,
PROJETO DA REDE DE ÁGUA REAPROVEITADA, PROJETO DO
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, RESERVATÓRIO DE AGUA DE
CHUVA APROVEITADA, EM CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE
80.000 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TORNEIRAS DE
ACIONAMENTO RESTRITO PARA LIMPEZA, IRRIGAÇÃO DOS
JARDINS, ALIMENTAÇÃO BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS,
RESERVATÓRIO DE AGUA QUENTE COMPOSTO POR 06 BOILERS
DE 5.000 LTRS CADA COM VOLUME TOTAL DE 30.000 LTRS,
RESERVATÓRIO SUPERIOR DE AGUA POTÁVEL EM CONCRETO
ARMADO COMPOSTA POR 04 CÉLULAS COM VOLUME DE 91.000
LITROS CADA, TOTALIZANDO 364.000 LITROS E
RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA POTÁVEL EM CONCRETO
ARMADO COMPOSTO POR 02 CÉLULAS DE 155.000 LITROS
CADA, TOTALIZANDO 310.000 LITROS, PROJETO DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM VAZÃO DIÁRIA DE 3 3
LITROS E PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE COM
VAZÃO DIÁRIA DE 416.250 LITROS, PROJETO DO TEMA DE
TRATAMENTO DE ÁGUA. DA DIÁLISE, PROJETO DE DRENAGEM,
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM AS SEGUINTES
MEDIDAS DE SEGURANÇA: ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE
BOMBEIROS, SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES,
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL, CONTROLE DE MATERIAL E
ACABAMENTO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO D
EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ALARME E

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbu6&CODREGTO=48570
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23/03/2018 CREA
EXTINTORES DE INCÊNDIO, DETECÇÃO DE INCÊNDIO,HIDRANTES, SPDA E SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS(SPK), RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (HIDRANTES) DE35.000 LTS E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (SPK) DE80.000 LITROS, ELETROBOMBA (HIDRANTES) ADOTADA DEVAZÃO= 18,3M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA = 46,0MCA,POTÊNCIA 7,5 CV E ELETROBOMBA (SPK) ADOTADA DE VAZÃO=66,5M3 /H, ALTURA MANOMÉTRICA= 45,00MCA, POTÊNCIA16,0HP, OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS FORAMDESENVOLVIDOS EM PLATAFORMA BIM (ND400) — BUILDINGINFORMATION MODELING — ATRAVES DO PROGRAMA REVIT 2017PARA UM HOSPITAL COM 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREOMAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL) COM AREA DE5.974,11M2 DE REFORMA E 26.379,81M2 DE AMPLIAÇÃO,TOTALIZANDO 32.353,92M2 DA SANTA CASA DE MARINGÁ Observação 

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbu68,CODREGTO=48570

/63/6
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23/03/2018
CREA

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico No.:1549/2018
Selos de autenticidade:A 053329

RNP No.: 1703842600
Protocolo No.2018/00111556

ART N° 
ART Vinculada  

20181154963 0 
. 20180762749 0  

Registrada:14/03/2018

Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)  - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ -

CNPJ/CPF: 7 9.115.762/0001-93 
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAOES DE SAÚDE QUALQUER AREA 
Serviço Contratado..:PROJETO ESTRUTURAL 

OUTROS 
Dimensão •32.353,92 M2  Area Exlstente:5.974,11 M2  Area Ampliada 26.379,81 M2   Area de Reforma:5.974,11 M2  Dados Complementares:0,00  
Local da Obra - R SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA 
Município/Estado -MARINGA/PR 
Data de Inicio - 15 /11/2017  Data de Conclusão:15/03/2018 Docto de Conclusão..:DECLARAQA0 PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:ELABORAQA0 DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FUNDAÇÕES E MURO DE
ARRIMO (EM PLATAFORMA BIM (ND400) - BUILDING
INFOMATION MODELING - ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017)
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SENDO 5.974,11 M 2 DE REFORMA
E 26.379,81 M 2 DE AMPLIAÇÃO, 502 LEITOS, COM SUBSOLO,
TÉRREO E MAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL) Observação 

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbu68,CODREGTO=48570
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23/03/2018 CREA

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico N°.: 1549/2018
Selos de autenticidade:A 053329

RNP No.: 1703842600
Protocolo No.: 2018/00111556

ART N° 
ART Vinculada  

20181170365 0 
20180762749 0  

Registrada:15/03/2018

Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)   IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ -

CNPJ/CPF: 7 9.115.762/0001-93 
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL Tipo de Obra/Serviço:ESTRUTURAS METÁLICAS 
Serviço Contratado..:PROJETO 
Dimensão .3  249,20 M2  Area Existente:0,00 M2  Area Ampliada  0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  Dados Complementares:0,00  
Local da Obra  R SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA 
Município/Estado  MARINGA/PR 
Data de Inicio  15 /11/2017  Data de Conclusão:15/03/2018 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO PARA COBERTURA

DAS CASAS DE MAQUINAS; COBERTURA DA RAMPA; RAMPA
METÁLICA; MARQUISES E PASSARELAS. OS PROJETOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DESENVOLVIDOS EM PLATAFORMA BIM
(ND400) - BUILDING INFORMATION MODELING - ATRAVÉS DO
PROGRAMA REVIT 2017 PARA UM HOSPITAL COM 502 LEITOS,
COM SUBSOLO, TÉRREO MAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO
VERTICAL) DA SANTA CASA DE MARINGÁ 

Observação 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbu68,CODREGTO=48570 5/6
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23/03/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico No.: 1549/2018
Selos de autenticidade:A 053329

RNP N°. :1703842600
Protocolo N°. :2018/00111556

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR(http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.o 2018/00111556.

Emitida via Internet em 23/03/2018 12:09:14 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugão No 317/86 e a Instrução de Serviço No002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSAO=WrxGt9Igdbu6&CODREGTO=48570 (61 A6/6Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 780 



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Santa Casa
de Manng8

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada á Rua Milton Gavetti, n° 369, Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020, CNPJ n° 06,164.906/0001-28, executou, para o HOSPITAL E MATERNIDADE
MARIA AUXILIADORA, inscrito no CNPJ/MF n° 79.115.762/0001-93, localizado na
Rua Santos Dumont, n° 555, Zona 03, Vila Operária, CEP 87.050-100, em Maringá -
Parana, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo Hidráulico, Sanitário,
Prevenção Contra Incêndios, Estrutura Metálica e Projeto Estrutural — em Plataforma
BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING - Através do Programa REVIT
2017, conforme serviços relacionados a seguir:

1. Projeto Hidráulico.
2. Projeto de Prevenção contra incêndios.
3. Area: 32.353,92 m2.

Descrição Complementar:

PROJETO HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL, PROJETO DA REDE DE ÁGUA FRIA,
PROJETO DA REDE DE ÁGUA QUENTE, PROJETO DA REDE DE ÁGUA REAPROVEITADA,

11: PROJETO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, RESERVATÓRIO DE AGUA DE
CHUVA APROVEITADA, EM CONCRETO ARMADO COM VOLUME DE 80.000 LITROS, QUE
SERÃO UTILIZADOS PARA TORNEIRAS DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA LIMPEZA,
IRRIGAÇÃO DOS JARDINS, ALIMENTAÇÃO BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS,
RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE COMPOSTO POR 06 BOILERS DE 5.000 LTRS CADA

41/ 
COM VOLUME TOTAL DE 30.000 LTRS, RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA POTÁVEL
EM CONCRETO ARMADO COMPOSTA POR 04 CÉLULAS COM VOLUME DE 91 000
LITROS CADA, TOTALIZANDO 364.000 LITROS E RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA
POTÁVEL EM CONCRETO ARMADO COMPOSTO POR 02 CÉLULAS DE 155.000 LITROS
CADA, TOTALIZANDO 310.000 LITROS, PROJETO DA ESTAÇ.ÃO DE

TRATAMENTO DE ESGOTO COM VAZÃO DIÁRIA DE 333.000 LITROS E PROJETO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM VAZÃO DIÁRIA DE 416,250 LITROS,
PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA DIÁLISE, PROJETO DE
DRENAGEM, PROJETO DE PREVENÇÃO :CONTRA INCÊNDIO COM AS SEGUINTES !
MEDIDAS DE SEGURANÇA: ACESSO DE. VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, "
SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES, COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL, 1;

! CONTROLE DE MATERIAL E ACABAMENTO, SAIDA DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ALARME E EXTINTORES DE k
INCÊNDIO, DETECÇÃO DE INCÊNDIO, HIDRANTES, SPDA E SISTEMA DE CHUVEIROS

: AUTOMÁTICOS (SPK), RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (HIDRANTES) DE 35.000 LTS E !
RESERVA TECNICA DE INCÊNDIO (SPK) DE 80.000  LITROS. ELETROBOMBA

iRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADOALO DE AUTENTICIDADE FOI
44 3027 5614 • Santacasamaringa.com.br diretoria.scfasantacasarna om

rAint:Ta711C.b7) 1N() \IERSA:CA RElk-PR

X DO NA OLTIMA FOLHA
Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Maringa/PR
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1. Projeto de Estrutura Metálica.
2. Area: 3.249.20 m2.

Descrição Com a lementar:

kica4

Santa Casa
de Mannga

1

ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO PARA COBERTURA DAS CASAS DE
MÁQUINAS; COBERTURA DA RAMPA; RAMPA METÁLICA; MARQUISES E PASSARELAS,
OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS FORAM DESENVOLVIDOS EM PLATAFORMA BIM
(ND400) - BUILDING INFORMATION MODELING - ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017
PARA UM HOSPITAL COM 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO MAIS 11 PAVIMENTOS
(EDIFICAÇÃO VERTICAL) DA SANTA CASA DE MARINGÁ.

Responsável Técnico:

• Engenheiro Civil: EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS — CREA PR 24813/D

RG 3.810.408-0 E CPF 525.549.709-63.

•

• Data de inicio: 15/11/2017
• Data de término: 15/03/2018

Dados da Obra:

Rua Santos Dumont, 555, Zona 03 - Vila Operaria - CEP 87.050-100 - Maringá — PR.

Maringá, 19 de março de 2018

HOSPITAL E MATE NIDADE MARIA AUXILIADORA
jOSE PEREIRA

SUPERINTENDENTE

Atestado registrado media
vinculação à re

CREA-PR
A 05

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICDRDIA DE MARINGÁ - HOSPITAL C MAILRNIDADE MARIA AUXILIADORA
44 3027 5614 • santacasamaringa,com.br • diretoria.scfásantacasamaringa.com.br
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14/06/2016 CREA

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(bes) 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 47° da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia 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 verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(bes) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado 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, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar
possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo
com a presente Certidão de Acervo Técnico, não e(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).

ENGENHEIRO CIVIL
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional :PR-24813/D
Acervo Técnico NO. :2873/2016
Selos de autenticidade:A 033.322

RNP No:1703842600
Protocolo No.:2016/00209579

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=2873&ANO=2016&PARAM ETRO=I&CODREGTO=48570 1/3
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14/06/2016 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico No. :2873/2016
Selos de autenticidade:A 033.322

RNP N°. :1703842600
Protocolo N°. :2016/00209579

ART N°  20140370988 0  Registrada:30/01/2014 
ART Correspons  ART Vinculada:20140739795  
Empresa Executora...:MEP ARQUITETURAEPLANEJAMENTO LTDA -EPP
Contratante(s)   PARANA EDIFICACOES - CNPJ/CPF: 17.433.037/0001-06....
Tipo de Contrato 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES 
Area de Competência. :SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇOES DE SAÚDE QUALQUER AREA 
Serviço Contratado..:PROJETO HIDRÁULICO 

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
Dimensão . 3  112,23 M2  Area Existente:0,00 M2  
Area Ampliada 0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares:0,00  
Local da Obra *R BRIGADEIRO ROCHA (RESULTANTE DA SUB. DOS QUINHOES

N2, 2-AE2-E), S/N TRIANON 
Município/Estado  GUARAPUAVA/PR 
Data de Inicio *19/12/2013  Data de Conclusdo:20/03/2014 
Docto de Conclusão..:DECLARKAO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PARANÁ EDIFICAÇÕES E A MEP

ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA PARA A ELABORAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE GUARAPUAVA
- PR. ESTA ART REFERE SE A PROJETOS COMPLEMENTARES
DA ENGENHARIA CIVIL A SABER: ELABORAÇÃO DE PROJETO
HIDRÁULICO E PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES DE GUARAPUAVA - PR. OBRA:
CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GUARAPUAVA N° ARQUIVO:
1213 

Observação 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=2873&ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=48570
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14/06/2016 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
Carteira Profissional:PR-24813/D
Acervo Técnico No. :2873/2016
Selos de autenticidade:A 033.322

RNP N°. :1703842600
Protocolo N°. :2016/00209579

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00209579.

Emitida via Internet em 14/06/2016 16:14:08 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 3 1 7/86 e a Instrução de Serviço No
00 2/2 0 14.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor
respectiva ação penal.

http://creaweb.crea-prorg.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT= 2873&AN 0= 2016&PARAM ETR 0= 18,C OD R EGTO=48570
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PARANA VECRE1AF1AOE NFRAESTRUTURA LOGISTIC A
PARANA EDIFICAÇÕES
Sistema de Acompanhamento de Obras

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, no 369, bairro Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020, CNPJ n° 06.164.906/0001-28 através do contrato 046/2013 executou para a
PARANA EDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na
Av Iguaçu, no 420, Rebougas CEP: 80.230-902 com sede em Curitiba, Parana, os
serviços de Elaboração de Projetos Complementares para a construção do Centro de
Especialidades do Parana - Guarapuava, no Município de Guarapuava - PR, com area
aproximada de 3.112,23m2, conforme serviços relacionados a seguir:

Conforme ART n° 20140370988

• 
1. Projeto Hidráulico
2. Projeto de Prevenção Contra Incêndios
3. Area: 3.112,23 m2.

Descrição Complementar:

OBRA: Centro de Especialidades em Guarapuava.
N° ARQUIVO: 1213.

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil: EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS — CREA PR 24813/D
RG 3,810.408-0 E CPF 525.549.709-63

• Data de inicio: 19/12/2013
• Data de término: 20/03/2014

• 
Dados da Obra: Atestado registrado mediante

"R.

Rua: Brigadeiro Rocha SIN -Trianon - Guarapuava — PR — CEP. 85,012-260, vinculaçãoà respectiva CAT

17.433.037/0001-06
PARANA EDIFICAÇÕES - PRED

Av. Igua9U, n° 420 6° And.
Rebouças - 80.230.020

L. Curitiba - Paranik

CREA - PR

4O33 ?Zt

Curitiba, 16 de setembro de 2015.

Fernando Henrique Rodriguei tabo
, Arquiteto e Vrbfulista

. CAI) A 4t.6137

Arq. Fernando Henrique Rodilglies Lobo
CAU A 4T613-7

Gerente de Projetos

If??‘
rItS)

• *')‘.;',°
e,x t

o ar jgon
Di etor de Obtos

Parana Edifn, -)es
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20/06/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certificaque o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade Técnica -ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando destaforma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ARTdefine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento deengenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização econclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadedeste órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)atribuição(eies) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.0 5.194/66,Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e InstruçõesNormativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica érepresentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seuquadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionaisintegrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 doCONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnicoestará 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 quantoao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá aexigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com apresente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e simde seu(s) emitente(s), restringindo-se h presente Certidão às atividades registradasna(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentesapresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdodaquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico N°. :2879/2018
Selos de autenticidade:A 057572

RNP No:1704575192
Protocolo N°. :2018/00204061

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=j9cYZvRfzcl8&CODREGTO=54368 1/4
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20/06/2018
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico No.: 2879/2018
Selos de autenticidade:A 057572

RNP No. :1704575192
Protocolo No.: 2018/00204061

ART N° 
ART Vinculada  

20181218368 0 
20180762749 0  

Registrada:19/03/2018 

Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P Contratante(s)  *IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGA
CNPJ/CPF: 79.115.762/0001-93 Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Atividade Técnica... :ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competencia.:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE Tipo de Obra/Servico:POEE - FINS EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES/SAÚDE - QQRAREA 
Serviço Contratado..:PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS 
OUTROS PROJETOS (PROJETOS ESPECÍFICOS)  Dimensão 32.353,92 M2  Area Existente:0,00 M2  Area Ampliada •0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  Dados Complementares:0,00  

Local da Obra  R SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA Município/Estado MARINGA/PR 
Data de Inicio  15/11/2017  Data de Conclusão:19/03/2018 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL • Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO (EMPLATAFORMA BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING- ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017) DE REFORMA E

AMPLIAÇÃO, SENDO 5.974,11 M 2 DE REFORMA E 26.379,81M 2 DE AMPLIAÇÃO E AREA TOTAL DE 32.353,92 M 2, 502LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO E MAIS 11 PAVIMENTOS
(EDIFICAÇÃO VERTICAL), DA CABINA METÁLICA DE MEDIÇÃO,
PROTEÇÃO. PROJETO DE 4(QUATRO) TRANSFORMADORES TIPO
PEDESTAL COM POTÊNCIA TOTAL DE 4000KVA (4X1000KVA).PROJETO DO GRUPO MOTOR GERADOR EM CONTAINER COMPOTÊNCIA TOTAL INSTALADA DE 3750KVA (6X(625KVA)).PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 (TELEFONIA ELÓGICA) COM 1338 PONTOS. PROJETO DE CHAMADA DE
EMERGÊNCIA/ENFERMAGEM PARA 502 LEITOS E MONITORAMENTOCARDÍACO. PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA). PROJETO ELÉTRICO DO SISTEMA DE
EMERGÊNCIA CLASSE<15S E CLASSE <0.5S. PROJETO DOSISTEMA IT-MEDICO PARA CENTRO CIRÚRGICO E UTI.PROJETO DE NO BREAK 200KVA.. PROJETO DE CIRCUITOFECHADO DE TV-CFTV (418 CAMERAS). PROJETO
LUMINOTÉCNICO. PROJETO FOTOVOLTAICO. PROJETO DEDETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. CIRCUITO ABERTO DETV(CATV). SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL QUE INTEGRESISTEMAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CLIMATIZAÇÃO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV 

http://creaweb.crea-prorg.br/webrestri
ta_prof/Defaultaspx?SESSA019cYL/Rfzcl8&CODREGTO=54368 2/4
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CREA

Observação 

•

•

http://creaweb.crea-prorg.br/w
ebrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA019cYL/Rfzc18&CODREGTO=54368 (es 3/4
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20/06/2018 CREA

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico N°. :2879/2018
Selos de autenticidade:A 057572

RNP No.:1704575192
Protocolo No.2018/00204061

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2018/00204061.

Emitida via Internet em 20/06/2018 16:34:49 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Reso!KR> No 317/86 e a Instrução de Serviço No002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA019cYZ\Rfzcl8&CODREGTO=54368
VA
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA
nn Santa Casa

de Manng8

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LIDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020. CNPJ ric 06.164.906/0001-28, executou, para o HOSPITAL E MATERNIDADE 
MARIA AUXILIADORA, inscrito no CNPJ/MF n° 79.115.762/0001-93, localizado na
Rua Santos Dumont, n° 555, Zona 03, Vila Operaria, CEP 87.050-100, em Maringá -
Parana, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo Elétrico, Tubulações e
Projetos Específicos - em Plataforma BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION
MODELING - Através do Programa REVIT 2017, conforme serviços relacionados a
seguir:

1. Projeto Elétrico
2. Projeto Tubulações Telefônicas
3. Projetos Específicos
4. Area: 32.353,92 rn2.

Descrição Complementar:— ---,
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO (EM PLATAFORMA BIM (ND400) - '
BUILDING INFOMATION MODELING - ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017) DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO, SENDO 5.974,11 M2 DE REFORMA E 26.379,81 M2 DE
AMPLIAÇÃO E AREA TOTAL DE 32.353,92 M2, 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO EMAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL), DA CABINA METÁLICA DE MEDIÇÃO,
PROTEÇÃO, PROJETO DE 4(QUATRO) TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL COM
POTÊNCIA TOTAL DE 4000KVA (4X1000KVA). PROJETO DO GRUPO MOTOR GERADOREM CONTAINER COM POTÊNCIA TOTAL INSTALADA DE 3750KVA (6X(625KVA)),1 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 (TELEFONIA E LÓGICA) COM 1338
PONTOS, PROJETO DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA/ENFERMAGEM PARA 502 LEITOS E
MONITORAMENTO CARDiACO, PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) PROJETO ELÉTRICO DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA

i' CLASSE<15S E CLASSE <0.5S. PROJETO DO SISTEMA IT-MÉDICO PARA CENTRO.-,!, CIRuRGICO E UTI, PROJETO DE NO BREAK 200KVA. PROJETO DE CIRCUITO FECHADO
I DE TV-CFTV (418 CAMERAS). PROJETO LUMINOTECNICO PROJETO FOTOVOLTAICO

PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO, CIRCUITO ABERTO DE TV(CATV)

1' SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL QUE INTEGRE SISTEMAS ELÉTRICOS. ,
HIDRAULICOS E DE CLIMATIZAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV,

Responsável Técnico:

Engenheiro Eletricista: FABIO TADAYOSHI SAZAKI - CREA PR 30404/D

RG 3.909.910-1 E CPF 843.768.059-04

• Data de inicio: 15/11/2017
• Data de término: 19/03/2018 AUTENIICACAO NO VERSO CRElk-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO r 1

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINOA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILI
44 3027 5614 • santacasamaringa.com.br • diretoria.scfasantacasamarmga com.br

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87051J-100 • Maringá/PR
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nn Santa Casa
de Maringn

Dados da Obra:

Rua Santos Dumont, 555 Zone 03 - Vila Operária - CEP 87.050-100 - Maringá — PR

Maringá, 19 de março de 2018.

HOSPITAL AT RNIDAD MARIA AUXILIADORA
/JOSE PEREIRA

SUPERINTENDENTE
CPF: 786.935.309-04

•

lose Carlos Prat:ti
label iac

Av XV. de Noveabroi 506 - Centre
Fone: (44) 302E-5451 - liarinsa-FR

IFUNARPEN - sELO DISITAL
k)1F 8. 4121iF - 7t,;(911 1
Consulte esse selo

Ihttp://funamen.com.br
1-
IF:ECONI-ECO e dou fela(s) fir(s) de

01z1t31-JOSt.
!per ELHANCA:
do si3ntaric

HArt. 733 P-

if)

SERVeCO r,;OTARIAL SA.NT09.
FONE/PAX: (43)2328-334 - LONDP.iNA - 
A presente f. ere/verso
confere co Dou

‘40,

Correia
Ututa

• 1
ervents. I

/PR)

.a oar-dale.
ue 20191

1
SAIDSIM 1

Atestado registrado mediante',
vinculagáo a

CREA-PR

A 0575

IRMANDADE SA TA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGÁ- HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA
44 3027 5614 • santacasamaringa.com,br • diretoria.scasantacasamaringa.com.br

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 Maringâ/PR
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13/07/2016 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certificaque o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica -ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando destaforma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ARTdefine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento deengenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização econclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadedeste brgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)atribuição(6es) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e InstruçõesNormativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica érepresentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seuquadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionaisintegrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 doCONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnicoestará 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 quantoao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá aexigência 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 interessarpossa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordocom 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 atividadesregistradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentesapresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdodaquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico N°. :3177/2016
Selos de autenticidade :A 032.622

RNP No:1704575192
Protocolo No. :2016/00226145

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=3177&ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=54368 1/3
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13/07/2016 CREA

Observação

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico N°. :3177/2016
Selos de autenticidade:A 032.622

RNP N°. :1704575192
Protocolo N°. :2016/00226145

ART N° 
ART Substituída  

20154179797 0 Registrada:23/0 9 / 2015 
20144302120 0  

ART Correspons  ART Vinculada:20144291241  
Empresa Executors... :MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)   PARANA EDIFICAÇÕES - CNPJ/CPF: 17 .433.037/0001-06....
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência. :SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 
Tipo de Obra/Servigo:POEE - FINS EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PUBLICOS - QQR

AREA 
Serviço Contratado..:PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS 
OUTROS PROJETOS (PROJETOS ESPECÍFICOS)  

Dimensão . 2  238,71 M2  Area Existente:0,00 M2  Area Ampliada  0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares:0,00  
Local da Obra •R JORGE FERREIRA DUQUE ESTRADA, S/N VILA PROGRESSO

L. 27A-ESQ. C/ AV. MANDACARU 
Município/Estado  MARINGA/PR 
Data de Inicio 23/05/2014 
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO 

PROFISSIONALa de Conclusão:18 /11/2014 

Descr. Compl. Serv..:CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PARANÁ EDIFICAÇÕES E A MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA PARA A CONSTRUÇÃO DA
SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE CRIMINALiSTICA DE
MARINGÁ-PR. ESSA ART REFERE-SE A PROJETOS DE
ENGENHARIA ELÉTRICA A SABER: PROJETO ELÉTRICO.
PROJETO ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO. PROJETO
ELÉTRICO ESTABILIZADO. PROJETO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO 329 PONTOS. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
DE INCÊNDIO. ENTRADA DE ENERGIA (POSTO DE
TRANSFORMAÇÃO 225KVA - 600A). PROJETO GRUPO MOTOR
GERADOR 225KVA EM CONTAINER. PROJETO DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). PROJETO DE
CIRCUITO FECHADO DE TV. PROJETO DE ANTENA DE TV / TV
A CABO 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=3177&ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=54368
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13/07/2016 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
FABIO TADAYOSHI SAZAKI
Carteira Profissional:PR-30404/D
Acervo Técnico N°. :3177/2016
Selos de autenticidade:A 032.622

RNP No. :1704575192
Protocolo No. :2016/00226145

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00226145.

Emitida via Internet em 13/07/2016 13:12:20 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instruçâo de Serviço No002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

1,3 http://creaweb.crea-prorg.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=317784ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=54368 -1-3 /3
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ATESTADO RESPONSAB DADE TÉCNICA

Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA EPLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti. n° 369, bairro JardimUniversitário no Município de Londrina - PR, CEP 86050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJn 06.164.906/0001-28 através do contrato 048/2014A executou para a PARANAEDIFICAÇOES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na Av Iguaçu, n° 420,Rebougas, CEP: 80,230-902 com sede Curitiba, Parana, os seguintes serviços de elaboraçãode projetos complementares para a construção da nova Sede do Instituto de Criminalistica, noMunicípio de Maringá - PR, com area aproximada de 2.238,71m2, conforme serviçosrelacionados a seguir:

Conforme ART n° 20154179797
1. Projeto Elétrico
2. Projeto Tubulações Telefônicas
3. Outros Projetos (Projetos Específicos)

Descrição Complementar: 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PARANÁ EDIFICAÇÕES E A MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTOLTDA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DE MARINGA-PR, ESSA ART REFERE-SE A PROJETOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA A SABER:• PROJETO ELÉTRICO
• PROJETO ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO
• PROJETO ELÉTRICO ESTABILIZADO
• PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 329 PONTOS• SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOA ENTRADA DE ENERGIA (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225KVA - 600A)A PROJETO GRUPO MOTOR GERADOR 225KVA EM CONTAINER• PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)• PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV
• PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO,

Responsável Técnico:
Engenheiro Eletricista: FABIO TADAYOSHI SAZAKI — CREA PR 30404/DRG 3.909.910-1 E CPF 843.768.059-04

• Data de inicio: 23/05/2014
• Data de término: 18/11/2014

Dados da Obra:
Rua Jorge Ferreira Duque Estrada (esq Com Av Mandacaru) n Lote 27A — Vila Progresso -Maringá — PR

12

o CAU A 47.613-77•&

SANTr
DRI

.:7•
•

Curitiba, 14 de dezembro de 2015.

fArc]. Fernando He que Rodrigues

Gerente de Projetos

Atestado registrado mediantovinculacao árespectiva CAT
CREA.pf

0422

17,433.037/0001-06
PARANÁ EDIFICAÇORS MED

Av, Iguaçn, n° 420 6° And.
Retiouças - 80.230.020

Curitiba - ParanA

A
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14/06/2016 C R EA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certificaque o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade Técnica -ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando destaforma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ARTdefine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento deengenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização econclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadedeste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)atribuição(aes) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e InstruçõesNormativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica érepresentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seuquadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionaisintegrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 doCONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnicoestará 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 quantoao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá aexigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessarpossa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordocom 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 atividadesregistradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentesapresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdodaquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO MECÂNICO
JOSE AUGUSTO RAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico N°. :2871/2016
Selos de autenticidade:A 033.024

RNP No:1700809091
Protocolo No.:2016/00209555

http://creaweb.crea- pr.org. br/webcrea/cons ultas/i m prim ir_acervo.asp?NUMC ERT= 2871&AN 0= 2016&PARAM ETRO= MC OD R EGTO= 37253 )/'
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14/06/2016 CREA

Observação

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ AUGUSTO FtAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico No.: 2871/2016
Selos de autenticidade:A 033.024

RNP N°. :1700809091
Protocolo No. :2016/00209555

ART N° 
ART Substituida 

*20152836928 0 Registrada:01/07/2015
20140796020 0 

ART Correspons  ART Vinculada:20140739795  
Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)  *PARANÁ EDIFICAÇÕES - CNPJ/CPF: 17.433.037/0001-06....Tipo de Contrato *PRESTAQA0 DE SERVIÇOS 
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.: INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
Tipo de Obra/Servigo:AR CONDICIONADO 
Serviço Contratado..:PROJETO 
Dimensão - 175,00 TON  Area Existente:0,00 TON  Area Ampliada *0,00 TON   Area de Reforma:0,00 TON  Dados Complementares:0,00  
Local da Obra *R BRIGADEIRO ROCHA - RESULTANTE DA SUB. DOS QUINHOES

N2,2-AE2-E, S/N TRIANON 
Município/Estado *GUARAPUAVA/PR 
Data de Inicio 27/01/2014  Data de Conclus&o*26/02/2014 Docto de Conclus&o..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PARANÁ EDIFICAÇÕES E A MEP

ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA PARA ELABORAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE GUARAPUAVA
PR. ESTA ART REFERE SE A PROJETOS COMPLEMENTARES DA
ENGENHARIA MECÂNICA A SABER: PROJETO COMPLETO PARA
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO
E EXAUSTÃO PARA HOSPITALAR, COMPOSTO DE SISTEMA VRF
COM GERENCIAMENTO REMOTO VIA WEB, COM MÚLTIPLOS
EVAPORADORES, COM CAPACIDADE TOTAL SIMULTÂNEA DE 175
TR, COMPOSTO POR SISTEMAS PARA CONFORTO, SISTEMAS
ESPECIAIS PARA SALAS COM FILTRAGEM ABSOLUTA,
AMBIENTES CLASSIFICADOS, CONTROLES DE PRECISÃO DE
TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA. SISTEMA DE
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO COM CAPACIDADE TOTAL SIMULTÂNEA
DE 5.000 M 3 /H, COM DISTRIBUIÇÃO DE AR POR DUTOS, AREA
A SER IMPLANTADO PROJETO DE AR CONDICIONADO CENTRO DE
ESPECIALIDADES DO PARANÁ - GUARAPUAVA 3.112,23 M 2 ....

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcreakonsultas/im prim ir_acervo.asp?NUMC ERT= 28718AN 0= 2016&PARAM ETR 0=18,C OD R EGTO= 37253 2/3
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14/06/2016 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO MECÂNICO
JOSE AUGUSTO FtAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico NO. :2871/2016
Selos de autenticidade:A 033.024

RNP NO. :1700809091
Protocolo No. :2016/00209555

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00209555.

Emitida via Internet em 14/06/2016 16:16:27 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=2871&ANO=2016&PARAMETRO=KCODREGTO=37253 T 1‘3/3
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PARANÁ sE Q.P.'P1AP,:i.A.1")E itIFF:AEf..'•TRUTURA E LO(ASTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
Sistema de AccmpanharnentQde Obras

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro Jardim Universitário noMunicípio de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNP3 n°
06.164.906/0001-28 através do contrato 046/2014A executou para a PARANA EDIFICAOES,inscrita no CNPJ/MF no 17.433.037/0001-06, com sede em Curitiba, Parana, localizada na Av.Iguaçu, 420 Rebougas, CEP 80.230-902, os seguintes serviços de Elaboração de Projetos
Complementares para a construção do Centro de Especialidades do Parana., no Município de
Guarapuava - PR, com area aproximada de 3.112,23m2, conforme serviços relacionados a
seguir:

Conforme ART no 20152836928

1. Projeto Ar Condicionado

Descrição Complementar:

PROJETO COMPLETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO, VEM-ILAÇÃO E
EXAUSTÃO PARA HOSPITALAR, COMPOSTO DE SISTEMA VRF COM GERENCIAMENTO REMOTO
VIA WEB, COM MÚLTIPLOS EVAPORADORES, COM CAPACIDADE TOTAL SIMULTÂNEA DE 175
TR, COMPOSTO POR 51St EMAS PARA CONFORTO, SIS F EMAS ESPECIAIS PARA SALAS COM
FILTRAGEM ABSOLUTA, AMBIENTES CLASSIFICADOS, CONTROLES DE PRECISÃO DE
TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA,
SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUS IÃO COM CAPACIDADE TOTAL SIMULTÂNEA DE
5.000M3/H, COM DISTRIBUIÇÃO DE AR POR DUTOS. AREA A SER IMPLANTADO PROJETO DE
AR CONDICIONADO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANÁ - GUARAPUAVA 3.112,23 M2, 

Responsável Técnico:
Engenheiro Mecânico: JOSE AUGUSTO RAPCHAM CREA PR 19112/D
RG 3.042.555-3 E CPF 364.319.749-72.

• Data de inicio: 27/01/2014
• Data de término: 26/02/2014

Dados da Obra:
Rua: Brigadeiro Rocha - Resultante da Subdivisão dos Quinhões N2, 2-A e 2-E, S/N - Trianon -
Guarapuava PR — CEP. 85.012-260.

r*17.433.037/000146-1

Atostacio regiatro mediante
vinculaçao a respectiva CAT

Fernando Henrique Rodrignes Lobo
PARANÁ EDIFICAVAS - P'RED Arquiteto Urbanista

)/ pn u A 7.013-7

Av. Iguaça, n° 420 6° AM I. PAT,61 014:1,r11,

Rebourraa - 80.230.020 Arq. Fernando Henrique R0drigues
L. Curitiba - Paratilt J CAU A 47.613-7

CREA PR

A 033- 121

Curitiba, 16 de setembro de 2015.

r a n go
retor de Obras

rand Edi cações

V .

.4s."4 t,e9

N,•\'V\
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24/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certificaque o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(aes) de Responsabilidade Técnica -ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando destaforma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ARTdefine para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento deengenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização econclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidadedeste 0rgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)atribuição(6es) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e InstruçõesNormativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídicarepresentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seuquadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionaisintegrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 doCONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnicoestará 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 quantoao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá aexigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com apresente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e simde seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradasna(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentesapresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdodaquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO MECANICO
JOSE AUGUSTO RAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico No.: 1806/2018
Selos de autenticidade:A 056480

RNP No:1700809091
Protocolo No.: 2018/00134240

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=gt586L24CHo78CODREGTO=37253
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 801 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico No. :1806/2018
Selos de autenticidade:A 056480

RNP N0.:1700809091
Protocolo No.2018/00134240

ART N° *20180762749 0  Registrada:21/02/2018 
Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)  *IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ -

CNPJ/CPF: 7 9.115.762/0001-93 
Tipo de Contrato *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.:SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS EM ENG MECÂNICA 
Tipo de Obra/Servigo:AR CONDICIONADO 
Serviço Contratado..:PROJETO 
Dimensão *1  630,00 TON/RE Area Existente:0,00 TON/RE  Area Ampliada *0,00 TON/RE   Area de Reforma:0,00 TON/RE  Dados Complementares:0,00  
Local da Obra *Ft SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA 
Município/Estado *MARINGA/PR 
Data de Inicio *15 /11/2 017  Data de Conclusão:28/02 / 2 018 Docto de Conclusão. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv. :ELABORAÇÃO PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, AR

CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO EXECUTIVO (EM
PLATAFORMA BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING
- ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017) DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO, HVAC, PARA AREA DE USO E FINALIDADE
MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, COMPOSTO POR
LEVANTAMENTO TÉRMICO GERAL, DEFINIÇÃO DE SISTEMA POR
MATRIZ DE DECISÃO CONSIDERANDO TECNOLOGIA, EFICIÊNCIA
E CUSTO, DIMENSIONAMENTO GERAL DE LINHAS, DUTOS,
CONTROLES E COMANDOS, DEFINIÇÃO DE GRAU DE AUTOMAÇÃO
E SISTEMA ADOTADO. SISTEMA TIPO VRF (VRV) - VOLUME DE
REFRIGERANTE VARIÁVEL, COM CICLOS DISTINTOS DE
REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO NÃO SIMULTÂNEOS.
DETERMINAÇÃO DE AREAS DE CONFORTO, COM EQUIPAMENTOS
TERMINAIS AMBIENTES PADRÕES LINHA AMBIENTE (HI WALL,
UNDER CEILING OU CASSETE) ACIONADOS POR CONTROLES
REMOTOS SEM FIO E AREAS CLASSIFICADAS PADRÃO ABNT
(1507, CLASSE C) COM A UTILIZAÇÃO DE UNIDADES
CENTRALIZADAS TIPO UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR,
COM CONTROLES DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA.
QUALIDADE DO AR COM FILTRAGENS ESPECIFICAS COM
CLASSIFICAÇÃO G4+F9+A3, EM ESTÁGIOS SUBSEQUENTES,
TOMADAS DE AR EXTERNO, CONTROLES DE PRESSÃO E FLUXOS
PRE DEFINIDOS DE AR, DENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUAIS E ESPECÍFICAS DE CADA
AMBIENTE/EQUIPAMENTO, COM CONTROLE GERENCIADOR
CENTRALIZADO COM INTERFACE DE CONTROLE LOCAL E VIA
WEB, CAPACIDADE TOTAL REQUERIDA DE 1.630 TR. SISTEMA
DE RENOVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR EXTERNO CONTROLADO POR

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=gt586L24CHo78,CODREGTO=37253
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 802 



24/04/2018 CREA
MEIO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO E PRESSURIZAÇA0
INDEPENDENTES PARA AREAS DE CONFORTO, ALÉM DE
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO PARA AREAS SANITÁRIAS E DE
SERVIÇOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 176.000 M3 /H.
SISTEMA PARA ATENDIMENTO DE AREA TOTAL DE 32.353,92M 2, SENDO 5.974,11 M 2 DE REFORMA E 26.379,81 M 2 DE
AMPLIAÇÃO, 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO E MAIS 11
PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL)  

Observação 

http://creaweb.crea-pr org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=gt586L24CHo7&CODREGTO=37253 /5
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico No.: 1806/2018
Selos de autenticidade:A 056480

RNP N°. :1700809091
Protocolo N°. :2018/00134240

Ill ART N° 
ART Vinculada  

20180763303 0 Registrada:21/02 / 2 018 
20180762749 0  

Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 
Contratante(s)  *IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ -

CNPJ/CPF: 79.115.762/0001-93 
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Area de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM ENG MECÂNICA 
Tipo de Obra/Servico:GASES COMBUSTÍVEIS 
Serviço Contratado..:PROJETO 
Dimensão  32.353,92 M2  Area Exlstente:0,00 M2  Area Ampliada  0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares:0,00  
Local da Obra  R SANTOS DUMONT, 555 ZONA 03 VILA OPERARIA 
Município/Estado  MARINGA/PR 
Data de Inicio  15 /11/2017  Data de Conclusão:28/02 / 2 018 Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DAS REDES DE

DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VAPOR,
VÁCUO, OXIDO NITROSO, CO 2 E GLP EXECUTIVO (EM

Ill PLATAFORMA BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING
- ATRAVÉS DO PROGRAMA REVIT 2017) DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE AREA TOTAL DE 32.353,92
M 2, SENDO 5.974,11 M 2 DE REFORMA E 26.379,81 M 2 DE
AMPLIAÇÃO, 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO E MAIS 11
PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL), ALÉM DO
DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DAS CENTRAIS DE
DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VAPOR,
VÁCUO, OXIDO NITROSO, CO 2 E GLP 

Observação

http://creaweb.crea-pnorg.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=gt586L24CHo7&CODREGTO=37253
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•

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO MECANICO
JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM
Carteira Profissional:PR-19112/D
Acervo Técnico No.:1806/2018
Selos de autenticidade:A 056480

RNP No.: 1700809091
Protocolo No.2018/00134240

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2018/00134240.

Emitida via Internet em 24/04/2018 11:57:18 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorrespectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Defaultaspx?SESSA0=g1586L24CH678,CODREGTO=37253
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 805 



MIS

110 Santa Casa
de Maringa

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada á Rua Milton Gavetti, n° 369, Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020, CNPJ n 06.164.906/0001-28, executou. para o HOSPITAL E MATERNIDADE
MARIA AUXILIADORA, inscrito no CNPJ/MF n° 79.115762/0001-93, localizado na
Rua Santos Dumont. n° 555, Zona 03. Vila Operaria, CEP 87.050-100, em Maringá -
Parana, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Climatização. Gases
Medicinais e GLP — em Plataforma BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION
MODELING - Através do Programa REVIT 2017, conforme serviços relacionados a
seguir

1. Projeto Ar Condicionado
2. 1.630 TR.

Descrição Complementar:

ELABORAÇÃO PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO EXECUTIVO (EM PLATAFORMA BIM (ND400) — BUILDING
INFOMATION MODELING — ATRAVÉS DO PROGRAMA REV1T 2017) DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO, HVAC, PARA AREA DE USO E FINALIDADE MEDICO, HOSPITALAR E
LABORATORIAL, COMPOSTO POR LEVANTAMENTO TÉRMICO GERAL, DEFINIÇÃO DE
SISTEMA POR MATRIZ DE DECISÃO CONSIDERANDO TECNOLOGIA, EFICIÊNCIA E 111CUSTO. DIMENSIONAMENTO GERAL DE LINHAS, DUTOS, CONTROLES E COMANDOS,
DEFINIÇÃO DE GRAU DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA ADOTADO SISTEMA TIPO VI:RE (VRV)
—VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL, COM CICLOS DISTINTOS DE REFRIGERAÇÃO hi
E AQUECIMENTO NA() SIMULTÃNEOS DETERMINAÇÃO DE AREAS DE CONFORTO,
COM EQUIPAMENTOS .TERMINAIS AMBIENTES PADRÕES LINHA AMBIENTE (HI WALL
UNDER CEILING OU CASSETE) ACIONADOS POR CONTROLES REMOTOS SEM FIO E
AREAS CLASSIFICADAS .PADRÃO ABNT (IS07. CLASSE C) COM A UTILIZAÇÃO DE
UNIDADES

CENTRALIZADAS TIPO UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, COM CONTROLES DE
TEMPERATURA. UMIDADE RELATIVA QUALIDADE DO AR COM FILTRAGENS
ESPECIFICAS COM CLASSIFICAÇÃO G4+F9+A3, EM ESTÁGIOS SUBSEQUENTES.
TOMADAS DE AR EXTERNO. CONTROLES DE PRESSÃO E FLUXOS PRE DEFINIDOS DE
AR, DENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS E ESPECIFICAS DE CADA
AMBIENTE/EQUIPAMENTO, COM CONTROLE GERENCIADOR CENTRALIZADO COM
INTERFACE DE CONTROLE LOCAL E VIA WEB, CAPACIDADE TOTAL REQUERIDA DE
1.630 TR. SISTEMA DE RENOVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR EXTERNO CONTROLADO
POR MEIO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO INDEPENDENTES PARA
AREAS DE CONFORTO, ALÉM DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO PARA AREAS SANITÁRIAS
E DE SERVIÇOS. COM CAPACIDADE TOTAL DE 176.000 WIN. SISTEMA PARA
ATENDIMENTO DE AREA TOTAL DE 32.353.92 M2, SENDO 5.974.11 M2 DE REFORMA E
26.379,81 M2 DE AMPLIAÇÃO, 502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO E MAIS 11
PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL) CREItt-

3 SRO DE AUTENT

iRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNMErkfe)A4UQXIV!KDSORA
44 3027 5614 • santacasamaringa.com.br • diretoria.strasantacasamaringa.com.br

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Maringá/PR
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d e Mannga

Responsável Técnico:

Engenheiro Mecânico: JOSE AUGUSTO RAPCHAM - CREA PR 19112/0.

RG 3.042.555-3 E CPF 364.319.749-72.

• Data de inicio: '15/11/2017
• Data de término: 28/02/2018

1. Projeto de Gases Combustíveis e GLP.
2 Area: 32 353,92 m2

Descrição Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DEOXIGÉNIO. AR COMPRIMIDO, VAPOR, VÁCUO. OXIDO NITROSO, CO' E GLP EXECUTIVO(EM PLATAFORMA BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING - ATRAVÉS DOPROGRAMA REVIT 2017) DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE AREATOTAL DE 32.353,92 M2, SENDO 5.974,11 M2 DE REFORMA E 26.379,81 M2 DEAMPLIAÇÃO. 502 LEITOS. COM SUBSOLO. TÉRREO E MAIS 11 PAVIMENTOS(EDIFICAÇÃO VERTICAL). ALEM DO DIMENSIONAMENTO E
ESPECIFICAÇÕES DAS CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÉNIO, AR COMPRIMIDOVAPOR, VÁCUO, OXIDO NITROSO, CO' E GLP.

Responsável Técnico:

Engenheiro Mecânico: JOSE AUGUSTO RAPCHAM - CREA PR 19112/0.

RG 3.042.555-3 E CPF 364.319.749-72.

• Data de inicio: 15/11/2017
• Data de término: 28/02/2018

Dados da Obra:

Rua Santos Dumont, 556,Zona 03 - Vila Operaria - CEP 87.050-100 - Maringá - PR.

Maringá, 19 de marco de 2018.

A Q TABELIONATT)
"T DE NOTAS

HOSPITAL MA1ERNIDADE MARIA AUXILIADORAJOSE PEREIRA
— SUPERINTENDENTE

CPF: 786.935.309-04 Atestado registrado median
vinculagiio á re

CREA - PIC

A°-
.RMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AL,,,,,JAE,ORA

44 3027 5614 • santacasamaringa.com.br • diretoria.scrasantacasamaringa.com.br
Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Marmga/PR

AOTENTICAÇÃO NO VERSO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - 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 470 da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

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 brgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(eies) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual sera 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, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão as 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). 
ENGENHEIRO CIVIL
JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D RNP No:1700908049
Acervo Técnico No.:3127/2016 Protocolo N°. :2016/00223416
Selos de autenticidade:A 032.623 

http://creaweb.crea-pnorg.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT-31... 18/07/2016 (7) to pv
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D
Acervo Técnico No. :3127/ 2016
Selos de autenticidade:A 032.623

RNP No.:1700908049
Protocolo No.: 2016/00223416

ART N° '20144291241 0  Registrada:24/09/2014 
ART Correspons  ART Vinculada' 
Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 

Contratante(s)  *PARANÁ EDIFICAÇÕES - CNPJ/CPF: 17.433.037/0001-06....

Tipo de Contrato 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES 
Area de Competência.:SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 

Tipo de Obra/Servigo:EDIFICAÇOES PÚBLICAS QUALQUER AREA 
Serviço Contratado..: PROJETO ESTRUTURAL 
Dimensão '2  238,71 M2  Area Existente:0,00 M2  
Area Ampliada '0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares:0,00  
Local da Obra 'R JORGE FERREIRA DUQUE ESTRADA (ESQ.COM

AV.MANDACARU), S/N VILA PROGRESSO L. 27A 
Município/Estado 'MARINGA/PR 
Data de Inicio '23/05/2014  Data de Conclusão:18 /11/2014 
Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:"EXCLUSIVAMENTE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE
CRIMINALISTICA DE MARINGÁ. NÃO ESTÃO INCLUSOS OS
PROJETOS DE FORMAS, ESCORAMENTO, ESTRUTURA METÁLICA E
LAJE PRE-FABRICADA" 

Observação

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=31... 18/07/2016
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D
Acervo Técnico N°. :3127/2016
Selos de autenticidade:A 032.623 
A autenticidade desta certidão poderá

RNP No.:1700908049
Protocolo N°. :2016/00223416

ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00223416.

Emitida via Internet em 18/07/2016 10:05:00 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor
respectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=31... 18/07/2016
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LIDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR, CEP 86050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJ
n° 06.164.906/0001-28 através do contrato 048/2014A executou para a PARANA
EDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na Av Iguaçu, n° 420,
Rebouças, CEP: 80.230-902 com sede Curitiba, Parana, os seguintes serviços de elaboração
de projetos complementares para a construção da nova Sede do Instituto de Criminalistica, no
Município de Maringá - PR, com area aproximada de 2.238,71m2, conforme serviços
relacionados a seguir:

Conforme ART no 20144291241

• 1. Projeto Estrutural

Descrição Complementar:

Exclusivamente Projeto Estrutural em concreto armado convencional da Sede Administrativa do
Instituto de Criminalistica de Maringá. Não estão inclusos os projetos de fôrmas, escoramento,
estrutura metálica e laje pré-fabricada. 

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil JOSE ILDES BORDINI — CREA PR 13410/D
RG 216.362-6 E CPF 527.055.449-68

• Data de inicio: 23/05/2014
• Data de término: 18/11/2014

Dados da Obra:
Rua Jorge Ferreira Duque Estrada (esq, Com Av Mandacaru) s/n Lote 27A — Vila Progresso -
Maringá — PR.

Curitiba, 14 de dezembro de 2015.

i
4Arq. Fernando Henrique Rod,' 
/ 
4ue

CAU A.47.613-7

32,N7-7------1
FONFiFAX: 3328-334 - LONDRINII-PA pregonts fotocápia fronte/v- átl: .confer .rininal.;),(Avii.).j

/0, 0

Gerente de Projetos

Atestado registrado mediantevInculaçao à respectiva CAT
CREA - PR

11 032_623

17.433,037/0001-061
PARANÁ EDIFICAVAS - FRED

Av. Igus.0, ti° 420 6° And.
Rebourrts - 80.230.020

Cutdba - Parana
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(6es) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2o da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia 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 verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(eies) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do 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, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), 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). 
ENGENHEIRO CIVIL
JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D RNP N°: 1700908049
Acervo Técnico N°. :2891/2016 Protocolo N°.: 2016/00210259
Selos de autenticidade:A 004.001 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=28... 16/06/2016 90
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D
Acervo Técnico No.:2891/2016
Selos de autenticidade:A 004.001

RNP No.:1700908049
Protocolo No.:2016/00210259

ART N°  20140739795 0  Registrada:24/02/2014 
ART Correspons  ART Vinculada. 
Empresa Executora...:MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P  P 

Contratante(s)  'PARANÁ EDIFICAÇÕES - CNPJ/CPF: 17.433.037/0001-06.
Tipo de Contrato  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES 
Area de Competência. :SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAOES PÚBLICAS QUALQUER AREA 
Serviço Contratado..: PROJETO ESTRUTURAL 
Dimensão .3  112,23 M2  Area Existente:0,00 M2  
Area Ampliada .0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares: 0,00  
Local da Obra  R BRIGADEIRO ROCHA (RESULTANTE DA SUBDIVISÃO DOS

QUINHOES N2,2-A E 2-E), S/N TRIANON 
Município/Estado 'GUARAPUAVA/PR 
Data de Inicio .23/10/2013  Data de Conclusão:24/02/2014 
Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:"EXCLUSIVAMENTE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

CONVENCIONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO PARANÁ -
GUARAPUAVA. NÃO ESTÃO INCLUSOS OS PROJETOS DE FORMAS,
ESCORAMENTO, ESTRUTURA METÁLICA, LAJE PRE-FABRICADA E
MURO DE ARRIMO" 

Observação

14http://creaweb.crea-pr.org.br/weberea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT-28... 16/06/2016 (1,
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 813 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
JOSE ILDES BORDINI
Carteira Profissional:PR-13410/D RNP No.: 1700908049
Acervo Técnico N°. :2891/2016 Protocolo N°.:2016/ 00210259
Selos de autenticidade:A 004.001 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00210259.

Emitida via Internet em 16/06/2016 07:42:48 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor
respectiva ação penal.

f

http://creaweb.crea-pnorg.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=28... 16/06/2016
Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 814 



PARANA i14FP, AE$TRUTURA E LCH:ASTICA
_ . PARANÁ EDIFICAÇÕES

Acompanharnento de Obras

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA EPP, localizada a Rua Milton Gavetti, n° 369. bairro Jardim
Universitário no Município de Londrina - PR. CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-
1020. CNPJ n° 06.164.906/0001-28 através do contrato 046/2013 executou para a
PARANA EDIFICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF n° 17.433.037/0001-06, localizada na
Av Iguaçu, n° 420, 7° Andar, Rebouças. CEP: 80.230-902 com sede em Curitiba,
Parana, os serviços de Elaboração de Projetos Complementares para a construção do
Centro de Especialidades do Parana, no Município de Guarapuava - PR, com area
aproximada de 3.112.23m2, conforme serviços relacionados a seguir:

Conforme ART n° 20140739795

41) 
1. Projeto Estrutural

Descrição Complementar:

Exclusivamente Projeto Estrutural em concreto armado convencional do Centro de
Especialidades do Parana - Guarapuava. Não estão inclusos os projetos de fôrmas,
escoramento, estrutura metálica, laje pré-fabricada e muro de arrimo.

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil: JOSÉ ILDES BORDINI — CREA PR 13410/D
RG 216.362-6 E CPF 527.055.449-68

• Data de inicio: 23/10/2013
• Data de término: 24/02/2014

Dados da Obra:110 Rua: Brigadeiro Rocha (Resultante da Subdivisão dos Quinhões N2, 2-A e 2-E) SIN.
Trianon - CEP. 85.012-260 — Guarapuava — PR.

Atestado registrado m• •
vinculaçâo a res.,,
CREA -PR
A 004.

mete

Curitiba, 16 de setembro de 2015.

17.433,037/0001-06
PARANÁ EDIFICAÇÕFS -.PRO

. 
Fernando Henrique Rodrigues lioc

Arquiteto e,UrPaiiista

Av. Iguagii, n° 420 6° And.tt14,4...143c..4s, , ,' ..,.

Reb*uças - 80.234).02° .5rq. Fernando Henrique Rodrigues LoboL. Curitiba - ParanA
CAU A 47.613-7

Gerente de Projetos „
a n

Diretor dbrasV'
Paraná Edificacões

q3A-
AUTENTICAÇÂO NO VERSODoc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 815 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

INDICAÇÃO DE COORDENADOR

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, indica, através deste, o

Responsável Técnico pela COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

objeto deste edital, Pregão Presencial n°11/2019.

1

NOME: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI SÓCIO ADMINISTRADOR
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA CAU N° A. 32.642-9,

ATRIBUIÇÃO: 
,

Coordenação de equipe multidisciplinar
- Coordenação de projetos com
gerenciamento de equipes e
compatibilização de projetos.

,

CARLOS th, RDO PEREIRA MARCH [SI

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Carlos
CAU

reira Marchesi
2-9-RG 8.848.606-7/SP

PF 275.752.598-05
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosRmeparquitetura.arq.br

06 
64.9061401-2V

IsttE? gkalA 
ikNE 

\00,00

VIDNA.??
itAxaltatov, 

Gitvett, 369
3ardisolIvtivesitiOio

V95? 
66.050-T2,0 - 

LONDON -

f

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/4
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
N° 0000000433083

1111011i1118111j1J1111011.11Q11311!11811131

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) deResponsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n° 000A326429

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6772876 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:Forma de Registro: RETIFICADOR a 6757774 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: COORDENAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM(ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING ATRAVÉS DO PROGRAMA NAVISWORKS) DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DASANTA CASA DE MARINGÁ, SENDO 5.974,11 M2 DE REFORMA E 26.379,81 M2 DE AMPLIAÇA0 E AREA TOTAL DE 32.353,92 M2,502 LEITOS, COM SUBSOLO, TÉRREO MAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO VERTICAL), INCLUINDO: PROJETO ESTRUTURAL,FUNDAÇÕES E MURO DE ARRIMO, INST. HIDRO-SANITÁRIO, PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, INST. ELÉTRICA, INST.ELETRÔNICA, PROJETO FOTOVOLTAICO, PROJETO ACÚSTICO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, PAISAGISMO, TELEMÁTICACOMUNICAÇÃO VISUAL, CLIMATIZAÇÃO, GASES MEDICINAIS, REDE DE VAPOR E GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO,CABEAMENTO ESTRUTURADO; ACESSIBILIDADE.

Empresa contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - E.P.P.CNPJ: 06.164.906/0001-28

Contratante: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORACPF/CNPj: 79115762000193
RUA SANTOS DUMONT
Complemento: ZONA 03
Cidade: MARINGÁ UF: PR
Contrato:
Celebrado em: 15/09/2016
Valor do Contrato: R$ 360.000,00
Data de Inicio: 30/07/2017

N° 555
Bairro: VILA OPERÁRIA

CEP: 87050100

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Fim: 15/03/2018

Atividade Técnica

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇA0 DE PROJETOS , 32353.92 m2 - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço
RUA SANTOS DUMONT
Complemento:
Cidade: MARINGÁ
Coordenadas Geográficas: 0 0

UF: PR

  1 Descriçâo  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

N° 555

Bairro: ZONA 03
CEP: 87050100

f

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form.Servicos, com a chave: 8Y3Y4A36YWY31A2y62BDImpresso em: 22/03/2018 es 12:11:53 por: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, ip: 189.115.9.220

Doc juntado em:28/08/2019, Seq.:4.29, por:luizfernando  pag. 817 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010

2. Informações

Página 2/4
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM

ATESTADO
N° 0000000433083

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidadetécnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seuquadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n°21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acimadiscriminadas

4111 - Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa oude atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -RRT

•

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informaçõesnele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lein° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão n° 433083/2018
22/03/2018, 12:11

Chave de Impressão: 8Y3Y4A36YVVY31AZY62BD
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ATESTADO CAPACIDADE TtCNICA

Santa Casa
de Marinv

Atesto para os devidos fins, que a empresa MEP ARQUITETURA EPLANEJAMENTO LTDA EPP. localizada à Rua Milton Gavetti, n° 369, bairro JardimUniversitário no Municipio de Londrina - PR, CEP 86.050-720, Fone/Fax (43) 3328-1020, CNPJ n° 06.164.906/0001-28, executou para o HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA, inscrito no CNPJ/MF n° 79.115.762/0001-93, localizado naRua Santos Dumont, n° 555, Zona 03, Vila Operária, CEP 87,050-100, em Maringá -Parana, os serviços de Coordenação dos Projetos Complementares Executivos — emPlataforma BIM (ND400) - BUILDING INFOMATION MODELING - Através doPrograma NAVISWORKS, conforme serviços relacionados a seguir,

a Coordenação, conforme planilha abaixo

DESCRIÇÃO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM (ND400) -
BUILDING INFOMATION MODELING —
ATRAVÉS DO PROGRAMA NAVISVVORKS) DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE
MARINGÁ, SENDO 5.974,11 M2 DE REFORMA E
26.379 :81 M2 DE AMPLIAÇÃO E AREA TOTAL
DE 32.353,92 M', 502 LEITOS, COM SUBSOLO,
TÉRREO MAIS 11 PAVIMENTOS (EDIFICAÇÃO
VERTICAL), INCLUINDO: PROJETO
ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES E MURO DE
ARRIMO, INST. HIDRO-SANITÁRIO, PROJETO
DE ESTRUTURA METÁLICA, INST. ELÉTRICA,
INST. ELETRÔNICA, PROJETO
FOTOVOLTAICO, PROJETO ACÚSTICO,
AUTOMAÇÃO PREDIAL, PAISAGISMO,
TELEMATICA COMUNICAÇÃO VISUAL,
CLIMATIZAÇÃO, GASES MEDICINAIS, REDE
DE VAPOR E GLP, PREVENÇÃO CONTRA
INCENDIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO;
ACESSIBILIDADE.

ATIVIDADE

COORDENAÇÃO

kMANOADE SANTA CASA DE MISERICDRDIA DE MARINGA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA44 3027 5614 • santacasamaringa.com.br • diretoria.scrasantacasamaringa.com.br
Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Maringá/PR
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Responsável Técnico:

•

•

MS MI

pm Santa Casa
de Maringl

• Arquiteto: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES' - CAU A 32.642-9
• RG 28.848.606-7 e CPF 275.752.598-05.

• Data de inicio: 30/07/2017
• Data de termino: 15/03/2018

Dados da Obra: Rua Santos Dumont, 555, Zona 03.

Vila Operaria - CEP 87.050-100 - Maringá — PR.

Maringá, 19 de março de 2018.

HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA

JOSE PEREIRA

SUPERINTENDENTE

CPF: 786.935.309-04

tklfTr c i
Jose Carlos Fradj,

Tabel iao
Av XV. 4 NGvelbro, 506 - Centri3I Fone: :44) 3028-5Lf51

FUNAR'EN - SELO DIGITAL
ixs9JH KtiVt48 7,bzUp 7.tz9:d ofbi?Wonsuite esse Selo eft:
rritt:PtitforiarPen.cia..tir

IREC,Ogi-ECO e dot) fe.`a(s) firsa(s)5c0121 f_13 -10SE PEREIRA,
Epor SDELIIANtA; face
idc e,i7atarid
1(Art. 77' parnr

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARING4 1-10S IFAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA
44 3027 5614 • santacasamaringa.com.br • diretoria.sdasantacasamaringa,com,br

Rua Santos Dumont, 555 • Zona 03 • 87050-100 • Maringá/PR
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, DECLARA que

manterá os profissionais qualificados a seguir, responsáveis técnicos que farão

parte da Equipe de Projetos do objeto desta Licitação, Pregão Presencial

11/2019, a frente dos serviços que serão realizados, em tempo integral, até o

seu recebimento definitivo.

1

NOME: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI SÓCIO ADMINISTRADOR

TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA CAU N2 A. 32.642-9

ATRIBUIÇÃO:

Coordenação de equipe multidisciplinar - Coordenação de projetos com

gerenciamento de equipes e compatibilização de projetos. Elaboração de

Projeto Arquitetônico completo e aprovado - incluso layout e detalhamento e
levantamento arquitetônico da edificação existente;
Projeto de Sinalização e comunicação visual completo

2

NOME: JOSÉ ILDES BORDINI SÓCIO

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR
N2 13.410/D

ATRIBUIÇÃO:

Projeto Estrutural em concreto armado completo, incluindo avaliação
estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários ng..

edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

-----

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28

Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:
financeiro@meparquitetura.arq.br
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NOME: EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS SÓCIO

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR
N2 24.813/D

ATRIBUIÇÃO:
Projeto de Instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios
completo - drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais e
Projeto de Estrutura Metálica.

NOME: FABIO TADAYOSHI SAZAKI SÓCIO
CREA PR

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA N2 30.404/D
4

projeto de Instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso
ATRIBUIÇÃO: telefonia, logica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança

e incêndio) CFTV e sonorização

5

NOME: JOSE AUGUSTO RAPCHAM SÓCIO

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA PR
N2 19.112/D

ATRIBUIÇÃO: Projeto de Instalações de ar condicionado completo - incluso GLP (se
necessário)

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Carlos E
CAU A

eira Marchesi
2 848.606-7/SP

.752. 98-05
-Administrador

ponsavel Técnico
tetura e Planejamento LTDA
me ar uitetura.ar br

ÇO.Eto. 

EICOZOO\ •frW

0009.1k ? 
V:0

\10,-SiRGa.vett,, 369

3000 

t3I-Metiltg‘o

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, brasileiro, casado,

arquiteto, registrado no CAU sob n° A32.642-9, portador da carteira de

identidade 28.848.606-7 SSP SP e do CPF 275.752.598-05, residente na cidade

de Londrina, no Estado de Paraná, com endereço profissional a Rua Milton

Gavetti, n° 369, Jd. Universitário, CEP 86050-720, na cidade de Londrina

Paraná., Sócio da empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA 

EPP, inscrita sob o CNPJ 06.164.906/0001-28, inscrição estadual isento e

inscrição municipal n° 147.729-3 da Prefeitura Municipal de Londrina, sediada a

Rua Milton Gavetti, 369 — Jd. Universitário, Londrina - Paraná. Telefone (43)

3328-1020, com endereço eletrônico: mep@meparquitetura.arq.br, , DECLARA,
III que autoriza a sua indicação para integrar a equipe técnica na função de

7,/---Coordenador e na elaboração de projetos do certame acima referido, qual seja,

Pregão Presencial n° 11/2019.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Carlos
CAU

eira Marchesi
G 2.848.6O6-7/SP

75.752.598-05
o-Administrador

sponsavel Técnico
uitetura e Planejamento LTDA

me .ar uitetura.ar .br

q16. 
64.9061001-2i\

t*.vigocs%*.? 9AE.0

VIDK.-E??
itAxala.tor. 

Gavetti, 369

3 osdira 
' o

C? 
86.050-120 

-1,014D

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, FABIO TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, casado, engenheiro

eletricista, registrado no CREA/PR.: 30.404-D, portador do documento de

identidade número 3.909.310-1 SSP/PR, residente na cidade de Londrina, no

Estado de Paraná, com endereço profissional a Rua Milton Gavetti, n° 369, Jd.

Universitário, CEP 86050-720, na cidade de Londrina Paraná., Sócio da empresa

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ

06.164.906/0001-28, inscrição estadual isento e inscrição municipal n° 147.729-

3 da Prefeitura Municipal de Londrina, sediada a Rua Milton Gavetti, 369 — Jd.

Universitário, Londrina - Paraná. Telefone (43) 3328-1020, com endereço

eletrônico: mepmeparquitetura.arq.br , DECLARA, que autoriza a sua• indicação para integrar a equipe técnica na elaboração de projetos do certame

acima referido, qual seja, Pregão Presencial n° 11/2019.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Fabio Ta oshi Sazaki
CREA-PR 3040 G 3.909.310-1 SSP/PR

Sócio - Responsável Técnico
MEP Arquitetura e Planejamento LTDA-EPP

CNPJ. 06.164.906/0001-28
mep©meparquitetura.arq.br

06.164.9
0610001.2B

ME? 
POSIIEIAIRAEPLAkE,laNIO

VIDA:E??
Rua 

Gavetti, 369

3ardi3:0 
Unisersitiolo

CER 
86.050-720 - 

LONDRIT4

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369- Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, casado, Engenheiro

Civil, registrado no CREA/PR.: 24.813/D, portador do documento de identidade

número 3.810.408-0 SSP/PR, residente na cidade de Londrina, no Estado de

Paraná, com endereço profissional a Rua Milton Gavetti, n° 369, Jd.

Universitário, CEP 86050-720, na cidade de Londrina Paraná., Sócio da empresa

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ

06.164.906/0001-28, inscrição estadual isento e inscrição municipal n° 147.729-

3 da Prefeitura Municipal de Londrina, sediada a Rua Milton Gavetti, 369 — Jd.

Universitário, Londrina - Paraná. Telefone (43) 3328-1020, com endereço

eletrônico: mepmeparquitetura.arq.br , DECLARA, que autoriza a sua

indicação para integrar a equipe técnica na elaboração de projetos do certame

acima referido, qual seja, Pregão Presencial n° 11/2019.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

'NM
Evaristo - iroz dos Santos

CREA-PR 24813/D-RG 3.810.408-0 SSP/PR
Sócio - Responsável Técnico

MEP Arquitetura e Planejamento LTDA-EPP
CNPJ. 06.164.906/0001-28

mep@meparquitetura.arq.br

Abbt.900000 
aiSt'

0.00

4k00.0.0

610 

, 3 9
.lesaivaDitvevsi. 'a

V52? 
9)6.050-120 - 

OD

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, JOSÉ ILDES BORDINI, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,

registrado no CREA/PR.: 13.410/D, portador do documento de identidade

número 216.362-6, SSP/PR, inscrito no CPF n° 527.055.449-68, residente na

cidade de Londrina, no Estado de Paraná, com endereço profissional a Rua

Milton Gavetti, n° 369, Jd. Universitário, CEP 86050-720, na cidade de Londrina

Paraná., Sócio da empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

EPP, inscrita sob o CNPJ 06.164.906/0001-28, inscrição estadual isento e

inscrição municipal n° 147.729-3 da Prefeitura Municipal de Londrina, sediada a

Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário, Londrina - Paraná. Telefone (43)

• 3328-1020, com endereço eletrônico: mepmeparquitetura.arq.br, , DECLARA,

que autoriza a sua indicação para integrar a equipe técnica na elaboração de

projetos do certame acima referido, qual seja, Pregão Presencial n° 11/2019.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

José lide- •rdi i
CREA-PR 13.410/D-? ..362-6 SSP/PR

S. espo 6ável Técnico
anejamento LTDA-EPP

CNPJ. 06.164.906/0001-28
mepmeparquitetura.arq.br

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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PREGÃO PRESENCIAL N°1112019
PROCESSO N° 61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, registrado no CREA/PR.: 19.112/D, portador do documento de
identidade número 3.042.555-3, SSP/PR, residente na cidade de Londrina, no
Estado de Paraná, com endereço profissional a Rua Milton Gavetti, n° 369, Jd.
Universitário, CEP 86050-720, na cidade de Londrina Paraná., Sócio da empresa
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ
06.164.906/0001-28, inscrição estadual isento e inscrição municipal n° 147.729-
3 da Prefeitura Municipal de Londrina, sediada a Rua Milton Gavetti, 369 — Jd.
Universitário, Londrina - Paraná. Telefone (43) 3328-1020, com endereço
eletrônico: mepAmeparquitetura.arq.br , DECLARA, que autoriza a sua

• indicação para integrar a equipe técnica na elaboração de projetos do certame
acima referido, qual seja, Pregão Presencial n°11/2019.

Londrina, 20 de agosto de 2019.

railing&
0.1 • Rapcham

CREA-PR 19 2 I RG 3.042.555-3 SSP/PR
Sócio - - esponsavel Técnico

MEP Arquitetura e Planejamento LTDA-EPP
CNPJ. 06.164.906/0001-28

mep(W,meparquitetura.arci.br

çEgli 

b40161°\

31.1.1046wailt.or.‘36.:e

$3665.050-19,0 -

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
CNPJ/M F n° 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

CARLOS EDUARDO PEFtE1RA MARCHES!, brasileiro, natural de são Paulo, Capital,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente e domiciliado nesta
cidade de Londrina. Estado do Parana. na Estrada Alcides Turini no 150, Sun Lake
Residence, Aviação Velha -- CEP 86055-770, portador da Carteira de Identidade Civil RG n°
28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF n° 275.752.598-05; ANA CAROLINA POTIER
MENDES, brasileira, natural de Ribeirao Preto, Estado de São Paulo, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina,
Estado do Parana. na Rua Roland Garros n° 85, Royal Tennis Residence - CEP 86.058-144,
portadora da Carteira de Identidade Civil RG n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF n°
027.752.909-30; EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil,
residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana. na Av. Dr° Elias César
ri° 125, apto. 1.403, Jardim Caiçaras — CEP 86.015-640, portador da Carteira Profissional
CREA/PR n° 24.813/D e do CPF/MF n° 525.549.709-63; JOSÉ ILDES BORDINI,
brasileiro, natural de Sao Jorge do lvai, Estado do Parana, divorciado, engenheiro civil,
residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaete n° 67, apto.
602 — Jardim Tabaete — CEP 87.005-140, portador da Carteira de Identidade Profissional
CREA/PR 13.410/D e do CPF/MF n° 527.055.449-68; JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM,
brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana, separado judicialmente, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina. Estado do Parana, na Rua João
Huss n° 486, apto. 202 - Gleba Fazenda Pathan() — CEP 86050-490, portador da Carteira
Profissional CREA/PR n° 19.112/D e do CPENIF n° 364.319.749-72; FABIO
TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural de Rolândia, Estado do Parana, casado sob o
regime de separação total de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta
cidade de Rolândia, Estado do Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino n° 670, Centro —
CEP 86600-000, portador da Carteira de Identidade Profissional CREA/PR n° 30.404/D e do
CPF/MF a' 843.768.059-04 e EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de São Paulo. solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade de
Londrina, Estado do Parana, na Rua Dulcidio Pereira n°63, apto. 501, Canad — CEP 86.015-
170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-SP e do CPF/MF n°
324.734.858-10, sácios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a
denominação social de MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP,
com sede e estabelecimento na Rua Milton Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário, nesta
cidade de Londrina, Estado do Parana. — CEP 86050-720, inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.164.906/0001-28, com seu contrato social registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos 10 Oficio da Comarca de Londrina, Estado do Parana, sob o ri° 6.359 do livro
A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana
sob o NIRE 4120642068-8 em sessão de 09/03/2009, com sua ;aid= alteração de contrato
social registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n° 20156536145 em sessão de
10/11/2015, resolvem por este instrumento particular de DÉCIMA QUINTA

EMEMLAMEM
JUNTA COMERCIAL

DO PA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.
PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br 0 I)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portai à.
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, alterar seu Contrato Social e
Alterações anteriores, conforme clausulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Por este ato ficam alterados os endereços dos seguintes sócios:
a) CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!: para Rua Alcides Turini ri° 150, Sun

Lake Residence, Recanto do Salto, Londrina, Estado do Parana, CEP 86.055-701;
b) ANA CAROLINA POTIER MENDES; para Rua Roland Garros n° 85, Royal Tennis

Residence, Esperança, Londrina, Estado do Parana., CEP 86.058-144 e
c) FABIO TADAYOSHI SAZAKI: para Rua Manoel Carreira Bernardino if 670, Centro,

Roldridia, Estado do Parana, CEP 86.600-111.

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio, CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas mil) cotas no valor total
de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta c dois mil reais) e a sócia ANA CAROLINA POTIER
MENDES, que possui inteiramente integralizadas na sociedade 282.000 (duzentas e oitenta e duas
mil) cotas no valor total de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) vendem e transferem,
cada um, a quantia de 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a
sócia ingressante, MARIANA ZIBETTI, brasileira, natural de Maringá, Estado do Parana, nascida
em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
na Rua Manuel Antunes n° 315, Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG n° 9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-
19.

CLAUSULA TERCEIRA; O sócio, EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, que possui
inteiramente integralizadas na sociedade 6.000 (seis mil) cotas no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) vende e transfere a quantia de 3.000 (três mil) cotas no valor total de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para o sócio ingressante, RHIAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina,
Estado do Parana, nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na
cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar n° 125, Bairro Caiçaras — CEP
86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 12.543.139-9-SSP-PR, expedida em
17/04/2008 e do CPF/MF n° 010.399.539-05,

CLAUSULA QUARTA: Os sócios cedentes CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!,
ANA CAROLINA POTIER MENDES e EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS dão aos sócios
ingressantes, MARIANA ZIBETTI e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, plena, geral e rasa
quitação da venda de cotas ora efetuada, ingressando estes na sociedade e declarando conhecerem a
situação econômico-financeira da mesma, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes
do presente instrumento.

MOMMINIONOMi
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/07/2017 15:53 SOB N° 20173904297.PROTOCOLO: 173904297 DE 25/07 /2017. CóDIGO DE VERIFICAÇÀO:
11702846942. NIRE: 41206420688.
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA -GERAL

CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.nAAiryna
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MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP
DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 

CNPJ/MF 06.164,906/0001-28 
N1RE 41206420688 

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência da presente alterayao, o Capital Social no valor total de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas de R$ 1,00 (um real)
cada, fica distribuido entre os socios da seguinte forma:

. SOCIOS N° COTAS VALOR
R$

Vo
Partic.

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI 276.000 276.000,00 46,00
ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000,00 46,00

3 EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50
JOSÉ ILDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00
JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6.000,00 1,00

6 FABIO TADAYOSH1 SAZAKI 6.000 6.000,00 1,00
7 EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000 12.000,00 2,00
8 MARIANA 7.IBETTI 12.000 12.000,00 2.00

RHIAN PETRIN DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0.50
TOTAL 600.000 600.000,00 100,0

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade sera administrada pelos sócios, CARLOS EDUARDO
PEREIRA MARCHES! e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e atribuições
de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorizagdo do outro sócio-administrador.

llf('
Parágrafo Único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, portador da carteira profissional
n° PR-A32642-9, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana., ANA
CAROLINA POTTER MENDES, portadora da carteira profissional if PR-A35183-0, expedida

iii pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana., e aos sócios quotistas, EVARISTO
//f QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo

110 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, JOSÉ ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional n° PR-13.410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional n° PR-19.112/D,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAYOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30.404/D, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional n° PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana,
MARIANA ZIBETTI portadora da carteira profissional n° PR-A128699-4, expedida pelo Conselho

/ de Arquitetura e Urbanismo do Parana e Ri-IAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional IV PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
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Parana os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização do ExercícioProfissional,

CLAUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e disposições do ContratoSocial e Alterações anteriores que não colidam com o disposto na presente alteração contratual.Sendo assim, resolvem os sócios consolidar este instrumento de DÉCIMA QUINTAALTERAÇÃO CONTRATUAL, como segue:

CONSOLI DAÇÃO CONTRATUAL 

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPPDÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
CNPJ/MF n° 06.164.906/0001-28 

NIRE 41206420688 

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES!, brasileiro, natural de são Paulo,Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, residente edomiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Alcides Turini n0150, Sun Lake Residence, Recanto do Salto — CEP 86055-701, portador da Carteira deIdentidade Civil RU n° 28.848.606-7/SSP-SP e do CPF/MF n° 275.752.598-05; ANACAROLINA POTIER MENDES, brasileira, natural de Ribeirão Preto, Estado deSão Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, residente edomiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Roland Garros n° 85,Royal Tennis Residence, Esperança - CEP 86058-144, portadora da Carteira deIdentidade Civil RU n° 6.479.403-5/SSP-PR e do CPF/MF ri° 027.752.909-30;EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado doParana, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residentee domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, na Av. Dr° Elias César n°125, apto. 1.403, Jardim Caiçaras — CEP 86015-640, portador da Carteira ProfissionalCREA/PR n° 24.813/D e do CPF/MF n° 525.549.709-63; JOSÉ ILDES BORDINI,brasileiro, natural de São Jorge do Ivai, Estado do Parana, divorciado, engenheirocivil, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Parana, na Rua Tabaetén° 67, apto. 602 — Jardim Tabaete — CEP 87005-140, portador da Carteira deIdentidade Profissional CREA/PR n° 13.410/D e do CPF/MF n° 527.055.449-68;JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, brasileiro, natural de Londrina. Estado do Parana,separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nesta cidade deLondrina, Estado do Parana, na Rua João Huss n° 486, apto. 202 - Gleba FazendaPalha yo — CEP 86050-490, portador da Carteira Profissional CREA/PR n° 19.112/D e
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do CPF/MF n° 364.319.749-72; FABIO TADAYOSHI SAZAKI, brasileiro, natural
de Rolandia, Estado do Parana, casado sob o regime de separação total de bens,
engenheiro eletricista, residente e domiciliado nesta cidade de Rolandia, Estado do
Parana, na Rua Manoel Carreira Bernardino ri° 670, Centro — CEP 86600-111,
portador da Carteira de Identidade Profissional CREA/PR n° 30.404/D e do CPF/MF
11° 843.768.059-04; EVERTON LEOPOLDINO ALVES, brasileiro, natural de
Nuporanga, Estado de São Paulo, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dulcidio Pereira n° 63, Apto. 501, Canal —
CEP 86.015-170, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 32.526.025-4-SSP-
SP e do CPF/MF n° 324.734.858-10; MARIANA ZIBETTI, brasileira, natural de
Maringd. Estado do Parana, nascida em 11/09/1992, solteira, arquiteta, residente e
domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua Manuel Antunes n° 315,
Jardim Columbia — CEP 86.057-120, portadora da Carteira de Identidade Civil RO
9.938.210-4-SSP-PR, expedida em 21/10/2003 e do CPF/MF n° 073.870.569-19 e
RHIAN PETRIN DOS SANTOS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Parana,
nascido em 02/03/1992, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade
de Londrina, Estado do Parana, na Rua Dr, Elias Cesar n° 125, Bairro Caiçaras — CEP
86.015-640, portador da Carteira de Identidade Civil RG 12.543.139-9-SSP-PR,
expedida em 17/04/2008 e do CPF/MF n° 010.399.539-05, sécios componentes da
sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, com sede e
estabelecimento à Rua Milton Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário, nesta cidade de
Londrina, Estado do Parana — CEP 86050-720, corn seu contrato social registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos 10 Oficio da Comarca de Londrina,
Estado do Parana, sob o n° 6.359 do livro A-8 de Pessoas Jurídicas em 18/03/2004,
registrada na Junta Comercial do Estado do Parana, sob o NIRE 4120642068-8 em
sessão de 09/03/2009, com sua última alteração de contrato social registrada na Junta
Comercial do Estado do Parana sob n° 20156536145 em sessão de 10/11/2015,
promovem a Consolidação Contratual, conforme as clausulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. — EPP, e terá sede e domicilio à Rua Milton
Gavetti, n° 369 — Jardim Universitário Londrina/Pr. - 86050-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto é a: "prestação de serviços de arquitetura e engenharia, de
acordo corn as atribuições de seus responsáveis técnicos,"
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Cl. WSULA TERCEIRA: 0 capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista
neste ato, na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas
mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

N° S CIOS TV COTAS VALOR
R$

% Partic.

1 CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI 276.000 276.000,00 46,00
2 ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000 276.000,00 46.00
3 EVARISTO •UEIROZ DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50

JOSE ILDES BORDINI 6.000 6.000,00 1,00
JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000 6.000,00 1,00

6 FABIO TADAYOSHI SAZAKI 6.000 6.000,00 1,00
7 EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000 12.600,00 2,00

MARIANA ZIBETTI 12.000 12.000,00 2,00
RHIAN PETRIN DOS SANTOS 3.000 3.000,00 0,50
TOTAL 600.000 600.000,00 100,0

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 1 de março de 2.004 e seu prazo
de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados, em
igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
/espondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais, ainda que implique em alteração contratual
poderão ser tomadas pelos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital da
sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade. No entanto,
somente continuará esta, com os herdeiros e sucessores do "de cujus", desde que haja anuência dos
sócios remanescentes que detenham no mínimo 3/4 do capital total da sociedade (no capital social
total inclui-se a participação do "de cujus"); caso contrário, os direitos e haveres dos herdeiros serão
apurados com base no patrimônio liquido, na data do óbito, cujo pagamento deverú ocorrer em 24
(vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada
sociedade doc mentaçâo extrajudicial ou judicial que permita formalizar a operação.
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Parágrafo Primeiro: Fica facultado, mediante consenso corn os herdeiros e por deliberação dos
sócios remanescentes com votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da
sociedade. outra condição de pagamento, desde que não afete a situação econômica financeira da
sociedade.
Parágrafo Segundo: O ingresso dos herdeiros do sócio falecido ficará condicionado, ainda,
inexistência de impeditivo legal quanto a capacidade jurídica deles.
Parágrafo Terceiro: Caso o somatório das participações dos sócios remanescentes não atinjam votos
correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social total da sociedade, a decisão será tomada por
decisão unânime dos sócios remanescentes.

CLAUSULA NONA: O sócio que desejar transferir suas cotas, deverá notificar por escrito a
sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie
ao direito de preferência, com prioridade aos sócios, CARLOS EDUARDO PEREIRA
MARCHES! e ANA CAROLINA POTIER MENDES, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas não poderão ser
transferidas a terceiros sem a aprovação dos demais sócios. Não tendo a aprovação para a
transferência das cotas, estas serão liquidadas corn base no patrimônio liquido, sendo que o
pagamento ao sócio que se retirar deverá ocorrer em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais.
Parágrafo tnico: O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, permitido
aos demais sócios suprirem o valor da cota, na forma como deverá ser decidido, por deliberação dos
sócios corn votos correspondentes, no mínimo a 3/4 do capital social, de preferência respeitando-se a
participação societária de cada sócio.

CLÁUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados, salvo deliberação em contrário na forma do
parágrafo único desta cláusula,

/7 Parágrafo Único: Por deliberação dos sócios coin votos correspondentes, no minim, a 3/4 do
capital social, os resultados poderão ficar em reserva na sociedade ou serem distribuídos, inclusive
mensalmente dentro do próprio exercício, não sendo necessariamente obrigatória a observância da
proporcionalidade do capital social na sua distribuição.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade sera administrada pelos sócios, CARLOS
EDUARDO PEREIRA MARCHES! e ANA CAROLINA POTIER MENDES, com os poderes e
atribuições de administradores da sociedade, aos quais competem individualmente o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas Orr de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio-administrador.
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Parágrafo Único: A responsabilidade técnica profissional da sociedade caberá aos sócios
administradores CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, portador da carteira profissional
n° PR-A32642-9. expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, ANA
CAROLINA POTIER MENDES, portadora da carteira profissional n° PR-A35183-0. expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana, e aos sócios quotistas, EVARISTO
QUEIROZ DOS SANTOS, portador da carteira profissional n° PR-24.813/D, expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, JOSÉ ILDES BORDINI, portador da
carteira profissional if PR-13.410/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Parana, JOSÉ AUGUSTO RAPCHAM, portador da carteira profissional n° PR-19.112/D,expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana, FABIO TADAYOSHI
SAZAKI, portador da carteira profissional n° PR-30.404/D. expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, EVERTON LEOPOLDINO ALVES, portador da carteira
profissional n° PR-A74434-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Parana,
MARIANA ZIBETTI portadora da carteira profissional if PR-A128699-4, expedida pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Parana e RHIAN PETRIN DOS SANTOS, portador da carteira
profissional n° PR-153.970/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana os quais a representarão perante os referidos conselhos e Divisão de Fiscalização dO Exercício
Profissional,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exerci cio social, ossócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a econõmia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE — Declaram, sob as penas
da Lei, que se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar

n° 123, de 14 de dezembro de 2.006.

CLAUSULA DÉCI SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina, Estado do Parana,
para o exercício e o c mprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via (mica,
obrigando-se ao fiel cumprimento do mesmo em todos os seus termos.

ANA C RO INA PO TIER MENDES

• FABIO TADAYOSHI SAZAKI
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arquiteturae
planejamento

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2019
PROCESSO N°61/2018

Câmara Municipal de Londrina — Pr.
Pregão Presencial n°11/2019

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
( Lei n° 9.854/99) 

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.164.906/0001-28, sediada na Rua Milton Gavetti, n°

369, bairro Jardim Universitário CEP 86.050-720, Londrina/PR, interessada em

participar da licitação modalidade Pregão Presencial n°11/2019, da Câmara Municipal

de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento ás determinações da Lei 8.666, de

21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da Lei, que em seu quadro de pessoal

não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16

anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do artigo 70 da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Pereira Marchesi
G 28.848.606-7/SP

F 275.752.598-05
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

EP Arquitetura e Planejamento LTDA
carlosmeparquitetura.arq.br

,r1
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385619';‘)t°eT41 .°

1‘_,C93 

W050-11.0 - x A

MEP — Arquitetura e Planejamento LTDA — CNPJ 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 - Fone/ Fax (43) 3328 1020 - E-mail:

financeiro@meparquitetura.arq.br
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/ 001Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0642068-8

CNPJ

06.164.906/0001-28

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

09/03/2009
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA MILTON GAVETTI, 369, UNIVERSITARIO, LONDRINA, PR, 86.050-720

Data de Inicio
de Atividade

01/03/2004

Objeto Social
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇOES DE SEUS
RESPONSAVEIS TECNICOS.

Capital: R$ 600.000,00
(SEISCENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(SEISCENTOS MIL REAIS)

600.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio

JOSE AUGUSTO RAPCHAM 6.000,00 SOCIO
364.319.749-72

EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS 3.000,00 SOCIO
525.549.709-63

JOSE ILDES BORDINI 6.000,00 SOCIO
527.055.449-68

FABIO TADAYOSHI SAZAKI 6.000,00 SOCIO
843.768.059-04

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHES! 276.000,00 SOCIO
275.752.598-05

ANA CAROLINA POTIER MENDES 276.000,00 SOCIO
027.752.909-30

EVERTON LEOPOLDINO ALVES 12.000,00 SOCIO
324.734.858-10

RHIAN PETRIN DOS SANTOS 3.000,00 SOCIO
010.399.539-05

MARIANA ZIBETTI 12.000,00 SOCIO
073.870.569-19

Último Arquivamento
Data: 26/04/2019

Ato: BALANCO

Evento (s):

19/498742-6

Número: 20192952730

Prazo de Duração

Indeterminado

Término do
Administrador Mandato 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 14 de agosto de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 194987426 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Cert., aelot,dade Ceridkadora
pelo Instauto Nacronal de Teen

Presidência da República
Casa Civil

Medida Provisória 1,10 /200-2
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 14/08/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

•
Você deve instalar o certificado da JUCEPAR

iwww iiintanomemial nr.nov.hricertificadn it ")
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Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 06.164.906/0001-28
MEP Arquitetura e Planejamento Ltda — EPP

Ativo
Ativo Circulante 1.169.936,08
Ativo Não Circulante 182.726,11

Realizável a Longo Prazo 2.129,62
Investimentos 50,00
Imobilizado 95,657,89
Intangível 84.888,60

Total do Ativo 1.352.662,19

Liquidez Geral 9,92
Solvência Geral 11,45
Liquidez Corrente 9,90
Valor máximo de contratação 281.287,06
Patrimônio Liquido 1.234.521,52

Passivo
Passivo Circulante 118.140,67
Passivo Não Circulante 0,00
Patrimônio Liquido 1.234.521,52

Total do Passivo 1.352.662,19

Análise
maior que 1,0

Comprovação
sim

maior que 1,0 sim
maior que 1,0 sim

Maior que R$ 28.128,71 sim

Nota:
1. 0 saldo da Conta Caixa no valor de R$ 3.358,75, no Ativo Circulante em Caixa e Equivalentes de Caixa, corresponde
a 0,25% do total do Ativo.

Hermes d
Departam

Contador - CR

Faria Barbe'
to Financ

o 010-5
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana.

ATA DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019

As 14 horas e 15 minutos do dia 28 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Londrina, foi realizada a Quarta Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos completos (arquitetônico e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, com a presença
do Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores Júlia
Saragoça Santos e Mauricio Calgarotto, designados pela Portaria n°. 183/2018 e pelo Edital do referido
certame. Também acompanharam a sessão os servidores Gabriel Cazado Candreva e, como assistentes
técnicos, o Contador da Câmara Municipal de Londrina, o servidor Hermes Barbeta, e a Engenheira Civil
lotada na Diretoria de Projetos da Prefeitura Municipal de Londrina, a servidora Niscléa Fabiana Pedroso,
matricula 14.374-0.

Compareceu o representante da empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, Sr. Nivaldo
Salvatico Junior.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado para dar continuidade aos trabalhos e informou que
recebeu as planilhas recompostas da empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA logo
após o término da Terceira Sessão Pública realizada nesta manila e que recebeu por e-mail as planilhas da
empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, as quais foram entregues em via original nesta
sessão.

Quanto à habilitação da empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, foram verificadas a
habilitação jurídica e habilitação fiscal e trabalhista e viu-se que a documentação apresentada quanto a estes
aspectos atendia ao edital. Quanto à qualificação econômico-financeira, o assistente técnico Hermes de
Faria Barbeta apresentou parecer favorável à habilitação nesse quesito, porém com indicação de possível
diligência acerca de informações constantes no balanço da empresa. Com relação à qualificação técnica, a
assistente técnica, Eng'. Civil Niscléa Fabiana Pedroso apontou que a empresa deixou de comprovar
elaboração de projeto arquitetônico de uma edificação em área minima de 1.500 m2, apresentando acervo
com o projeto de 55 unidades residenciais com 54,28 m2. Assim, a empresa NS ENGENHARIA &
CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada inabilitada.

Irresignado com a decisão, o representante da empresa manifestou intenção de recorrer da decisão alegando
que o acervo técnico do projeto arquitetônico apresenta área total de edificação acima do exigido no Edital.
0 representante da empresa se ausentou da sessão às 15:10.
Em seguida, foi aberto o Envelope n° 2 - Habilitação da empresa CONCÓRDIA ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA e passou-se à análise do atendimento das condições do edital.
A regularidade fiscal e trabalhista foi analisada e estava de acordo com o edital. Quanto à qualificação
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econômico-financeira, o assistente técnico apresentou parecer favorável à habilitação quanto a este quesito.

Entretanto, quanto à qualificação técnica, a assistente técnica apontou que a empresa deixou apresentar o

acervo técnico da profissional indicada como arquiteta na equipe técnica. Assim, a empresa CONCÓRDIA

ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA foi declarada inabilitada pelo Pregoeiro.

Diante da inabilitação da terceira e da quarta colocadas na etapa de lances, o Pregoeiro entrou em contato

com a quinta colocada, empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP para negociar a

oferta de preço inicial apresentada pela empresa. Após a negociação, o sócio-administrador da empresa Sr.

Carlos Eduardo Pereira Marchesi, reduziu o valor global da proposta para R$ 255.00,00.

Após a negociação, o representante da empresa mencionada, Sr. Everton Leopoldino Alves, compareceu à

sessão trazendo planilha orçamentária recomposta com o novo valor global negociado.

Em seguida, abriu-se o Envelope n° 2 — Habilitação da empresa MEP ARQUITETURA E

PLANEJAMENTO LTDA EPP e passou-se à análise da documentação.

Foram verificadas a habilitação jurídica e habilitação fiscal e trabalhista e viu-se que a documentação

apresentada atendia ao edital. Quanto à qualificação econômico-financeira, o assistente técnico Hermes de

Faria Barbeta apresentou parecer favorável à habilitação. Com relação à qualificação técnica, a assistente

técnica, Enga. Civil Niscléa Fabiana Pedroso apontou que a empresa cumpriu os requisitos do Edital e, assim,

o Pregoeiro declarou a empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP habilitada.

Diante disso, o Pregoeiro declarou como vencedora do certame a empresa MEP ARQUITETURA E

PLANEJAMENTO LTDA EPP pelo valor global de R$ 255.000,00.

Os documentos foram rubricados pelos presentes e os documentos de habilitação emitidos pela intenet

tiveram sua autenticidade verificada.

Diante das intenções de recorrer já manifestadas nas atas da segunda sessão e da presente sessão, o Pregoeiro

comunicou que no dia útil seguinte à presente data se iniciará o prazo para a apresentação das razões

recursais escritas.

Assim, a sessão foi encerrada e a ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro: /Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de Apoio e servidores que acompa

Júlia Saragoça Santos

Gabriel Cazado Candreva

Mauricio Calgarotto 

Hermes de Faria Barbeta 

Niscléa Fabiana Pedroso 

Licitantes:

Everton Leopoldino Alves

•
• `,..•• 1• N. • • • W. %

/ 04/19041LIAL

aram a sessão:
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RECURSO

Assunto: RECURSO
De: comercial@corsiarquitetura.com.br
Data: 02/09/2019 12:12
Para: licitacao@cml.pr.gov.br

Boa tarde,

Venho por meio desta apresentar o RECURSO ADMINISTRATIVO, em anexo, contra a desabilitação
da Empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ
10.266.352/0001-47.

0 mesmo sera enviado via correio SEDEX 10.

Agradeço a atenção.

Lino Nishiyama

Setor de Licitações

Anexos:

RECURSO LONDRINA.pdf 8,3MB

1 of 1 06/09/2019 19:03
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9 USO OBRIGATÓRIO 1

I 1 IDENTIOADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS

2 (Art 13th Lel n• 3.906(94)

, "2.............!.9....liF.t.P.rItIF2F1......ProNt.22PP.N.v.it.P ....-.

4)
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Bárbara Rael Moreira
ç! ASSESSORIA JURÍDICA

TRABALHISTA - CONTRATUAL COMPLIANCE

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA — ESTADO DO PARANÁ

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 61/2018
TIPO: MENOR PREÇO

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA - EPP,
pessoa de direito privado, inscrita no CNN n° 10.266.352/0001-47, com sede na
Rua Alferes José Caetano, n° 1617 — Sala 01, Bairro Centro, cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, CEP: 13.400-126, neste ato, representada por, Moacyr Corsi
Junior, brasileiro, empresário, casado portador da cédula de identidade RG n°
32.436.333-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 276.669.718-77, residente e
domiciliado na cidade de Piracicaba/SP, por intermédio da advogada e procuradora
Bárbara Rael Moreira, OAB/SP 282.506 (procuração anexa), com escritório à Rua
Alfredo Guedes, n° 158, Bairro Alemães, Piracicaba/SP, vem mui respeitosamente,

presença de Vossa Senhoria, com fulcro no inciso XVIII, art. 4° da Lei 10.520/2002
e Decreto n° 3.555/2000, interpor tempestivamente o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra decisão de INABILITAÇÃO da empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LIDA — EPP por parte da Comissão Julgadora
da Licitação (Pregoeiro e Equipe de Apoio e Servidores), o que faz pelas razões de
fato e de direito a seguir aduzido.

I - PRELIMINARMENTE

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista a publicação da decisão acerca do julgamento
de habilitação exarada pela Douta Comissão de Licitação no dia 28 de Agosto de
2019 e considerando o prazo de 03 (três) dias úteis a contar da intimação do ato ou
da lavratura da ata para interposição de recurso administrativo nos termos do item
55, SEÇÃO XI — DOS RECURSOS, do Edital 6, portanto, tempestivo o presente
recurso.

(19) 99626-0215 . barbararael.adv@gmail.com
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Barbara Rael Moreira
ASSESSORIA iURiDICA

TRABALHISTA - CONTRATUAL - COMPLIANCE

DO EFEITO SUSPENSIVO

Em conformidade com o art. 9° da Lei 10.520/2002, a
Recorrente requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso,
subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/1993, neste caso, especificadamente,
nos termos do §2° do art. 109, suspendendo-se o andamento da presente licitação

§ 20 0 recurso previsto nas alíneas "a" e "h" do inciso
deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva aos demais recursos.

De acordo com Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de
Licitação e Contratos Administrativos, 9. ed., São Paulo, Ed. Dialética, 2002.p. 594:

"0 recurso administrativo pode produzir efeito suspensivo,
consistente na suspensão dos efeitos do ato recorrido até
que o recurso seja decidido.
A lei determina a obrigatoriedade do efeito suspensivo
quando o recurso se voltar contra a habilitação ou
inabilitação da licitante e contra o julgamento das
propostas".

Diante disso, em respeito à Lei de Licitação e, em especial, ao
principio da legalidade, requer esta licitante a atribuição do efeito suspensivo ao
presente recurso.

li -DAS RAZOES DO RECURSO 

INABILITAÇÃO DA RECORRENTE

Primeiramente, esclarece a Recorrente que, inicialmente,
aanhou o Pregão por ter apresentado MENOR PREÇO em relação aos demais
Licitantes.

É importante ressaltar que o Pregão é uma das modalidades
mais novas de licitação que foi instituído com o objetivo de reduzir custos e
agilizar os processos pertinentes a compra de materiais ou serviços nas
contratações públicas.

(19) 99626-0215 . barbararael,adv@gmail.corn
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Barbara Rael Moreira
ASSESSORIA JURiDICA

TRAB \LHISTA CONTRATUAL - COMPLIANCE

O próprio Edital menciona a modalidade/tipo, MENOR PREÇO.

Portanto, resta claro que a Recorrente atendeu e respeitou o
principio primordial de toda licitação, o principio da seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.

Tais prerrogativas básicas são exaustivamente arroladas nas
Leis de Licitação, conforme exposto:

Decreto n° 3.555/2000
Art. 3° Os contratos celebrados pela União, para a
aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos,
prioritariamente, de licitação pública na modalidade de
pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa
justa entre os interessados, a compra mais econômica,
segura e eficiente. (grifo nosso).

Lei n° 8.666/1993
Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do
principio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e sera
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que Thes são
correlatos. (grifo nosso).

Todavia, posteriormente, a Recorrente foi INABILITADA pelos
seguintes termos:

a) DA ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO
CONTRATO SOCIAL — EXCESSO DE FORMALISMO

A recorrente foi inabilitada diante da alegação de que haveria
"existência de divergência de informações do contrato social e do registro de
Pessoa Jurídica do CAU, em relação ao objeto social e ao capital social".

senão vejamos:
No entanto, a equivocada decisão não merece prosperar,
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A Recorrente, empresa idônea, apresentou toda a
documentação exigida no item 48 do referido Edital de Licitação, referente
qualificação econômico-financeira da empresa.

Ocorre que, por excesso de formalismo, a Recorrente foi
inabilitada sob a alegação de que o valor do capital social que consta no Contrato
Social difere do valor constante no Registro de Pessoa Jurídica do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR.

A Recorrente está devidamente reoistrada no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR, provou-se competente pare a
realização da obra proposta pela Câmara Municipal de Londrina, conforme
Certidões de Acervo Técnico acompanhados dos respectivos Atestados e, inclusive,
é responsável pela realização de inúmeras e complexes obras de urbanismo em 
todo o território nacional.

Ressalta-se que no Edital não há qualquer menção quanto ao
capital social das empresas licitantes e a Recorrente demonstra ser empresa com 
total capacidade e experiência pare elaboração do proieto objeto do processo
I citatório.

Sendo certo que, o mero formalismo contraria, até mesmo, 
o _próprio Edital convocatório, item 73 da SECA° XIV — DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS que especifica que o desatendimento de exigências formais não
acarretará no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do
ato e respeitando-se os princípios de economia, dentre outros, conforme abaixo:

"73 - O desatendimento de exigências formais não
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia, de economia e do interesse
público.".

Com efeito, os documentos apresentados atendem
perfeitamente o objetivo a que se propõe, qual seja, qarantir à Administração que a
Recorrente atende és qualificações necessárias pare a participação do certame,
mostrando-se desarrazoada e dotada de excesso de formalismo a inabilitação para
que participe do restante das etapas do procedimento licitatório.

Destaque-se que, apesar do dever de obediência ao principio
da legalidade, não se pode admitir o formalismo em excesso, que acaba por
prejudicar a administração pública. Nas palavras do professor Marçal Justen Filho:
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"Não é incomum constar do edital que o descumprimento
a qualquer exigência formal acarretará a nulidade da
proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada
pelo principio da razoabilidade. E necessário ponderar os
interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de
tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam a
eliminação de propostas vantajosas para os cofres
públicos. Certamente, não haveria conflito se o ato
convocatório reservasse a sanção de nulidade apenas
para as desconformidades efetivamente relevantes. Mas
nem sempre 6, assim. Quando o defeito é irrelevante, tem
de interpretar-se a regra do edital com atenuação."
(JUS TEN FILHO, MargaL Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 90 edição. Sao Paulo: Dialética,
2002. p. 428).

Conforme exposto, o principio da vinculação ao edital não
pode ser interpretado rigorosamente de forma a se sobrepor ao objetivo da licitação
e ao interesse público.

Desta forma, é o entendimento jurisprudendal:

ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
FORMALISMO. EXCESSO. Deve ser desconsiderado o
excesso de formalismo que venha a prejudicar o interesse
público. — Não é razoável a desclassificação da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese
de meros equívocos formais.
A ausência de ¡untada da collie da Convenção Coletiva do
Trabalho e a "suposta" falta de especificação da reserva
técnica incidente sobre os insumos nenhum prejuízo
trouxe ao Certame e A Administração. (TRF4, MAS
2000.04,01,111700-0, Terceira Turma, Relator Eduardo
Tonetto Picarelli, DJ 03/ 04/2002).

Desta feita, ressalta-se que o excesso de formalismo não pode
ser encarado pela Administração a ponto de excluir a Recorrente, licitante que
oferece condições mais vantajosas pare a execução do objeto da licitação.

Neste feito e diante das explanações supracitadas, requer
CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da requerente no processo licitatorio.
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b) DO ALEGADO DESATENDIMENTO AO ITEM 49.4

Alegam as assistentes técnicas, que a Recorrente não
apresentou acervo de capacidade técnica de cada membro da equipe.

No entanto, tal entendimento merece reformas, conforme sera
exposto

Ocorre que o item 49.4 do referido Edital refere-se
apresentação de Declaração da empresa licitante, INDICANDO a equipe técnica
que sera responsável pela elaboração dos projetos.

Sendo assim, a Recorrente INDICOU em documento próprio, o
nome dos competentes profissionais, engenheiros civil e eletricista que farão parte
da equipe técnica para elaboração do projeto da Camara Municipal de Londrina.

No entanto, a Recorrente foi inabilitada sob a alegação de que
não teria entregue a documentação de cada membro da equipe.

Porém em nenhum item do Edital ha exigência para
apresentação de documentação quanto aos integrantes da equipe técnica

Trazendo a luz termos práticos, o verbo INDICAR significa
"apontar", "mostrar" como comprovam inúmeros dicionários da lingua portuguesa.

0 item 49.9 do edital exige, escrito em negrito, a apresentação
de Declaração da empresa indicando a equipe técnica.

Comprovação da qual, não se furtou a Recorrente.

O próprio item do Edital expõe a necessidade de apresentar
uma DECLARAÇÃO, e que nesta DECLARAÇÃO se INDIQUE a equipe técnica.
Indicação feita devidamente pela Recorrente em Declaração especifica, conforme
solicitado no Edital.

Desta forma, não podem ser exigidos documentos além do
requerido no Edital. Tal exigência fere o principio da EFICIENCIA, principio
constitucional da Administração Pública cuja atividade administrativa deve ser
pautada na presteza e eficiência.

A Recorrente, apresentou a Declaração com a INDICAÇÃO
cla equipe técnica, conforme especificado no item 49.4 do edital de Licitação.

Se havia necessidade de entregar qualquer outro documento
que não somente a Declaração com a INDICAÇÃO da equipe, mostrou-se
totalmente ineficaz a redação do item 49.4.
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Sendo assim e tendo a Recorrente apresentado a devida e
exiqida Declaração, requer a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO no processo
licitatório.

E se assim não entender este nobre Julgador, que seja
requerido a correção e republicação do Edital, para o emendado do item 49.4 e
correta participação de todos os licitantes, em conformidade com o principio
da igualdade 

C) DO ALEGADO DESATENDIMENTO AO ITEM 49.1

Alegam as assistentes técnicas que a Recorrente não teria
apresentado "certidão de registro de pessoa física junto ao conselho de classe de
dois dos membros da equipe técnica indicada pela empresa".

Ocorre que, o item 49.1 exige a comprovação de registro da
empresa e do responsável técnico pelo projeto e não dos profissionais que farão
parte da equipe técnica.

Conforme Edital:

49.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CA U) mediante
apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica,
comprovando que tanto a empresa quanto o responsável
técnico pelo projeto encontram-se em situação regular,
nos termos da Lei n° 5.194 de 24/12/66 e das Resoluções
n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA. (grifo nosso).

Exigência esta, devidamente contemplada pela Recorrente.

Desta forma, não há que se falar em registro de pessoa física
dos membros da equipe técnica indicada.

Portanto, tendo apresentado a devida documentação,
requer a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da Recorrente no processo
licitatório

d) DA DESQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP
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A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.
EPP foi classificada e habilitada no Pregão n° 11/2019, Processo Administrativo
l'61/2018, porem apresentando o MAIOR VALOR dentre todos os licitantes.

A Recorrente, dentre todos os licitantes apresentou o
MENOR VALOR  e, portanto, havia ganho o processo licitatório

No entanto, conforme explanações já aduzidas, por questões
incertas, foi INABILITADA do certame.

Ocorre que a habilitação da empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA. EPP, fere o principio primordial do processo licitatório de
redução de custos com oferta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.
EPP, dentre os 05 (cinco) licitantes, ofereceu o MAIOR VALOR! 

A Recorrente, CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
LTDA — EPP, apresentou a documentação exigida no processo licitatório, mostrou-
se competente para atuar na obra objeto da licitação e ofertou a PROPOSTA DE
MENOR VALOR.

Todos os critérios licitatários foram devidamente preenchidos!

A própria Constituição Federal obriga que se tenha como
critério, o MENOR PREÇO.

A intenção é garantir economia aos escassos recursos
públicos contratando serviços simples pelo menor custo disponível no mercado.
Tem, portanto, o processo licitatório, por objetivo filtrar a proposta mais vantajosa ao
ihteresse público.

Segue neste sentido, o cumprimento ao principio constitucional
administrativo da EFICIENCIA, segundo o qual a Administração Pública deve ater
seus objetivos a incessante busca pelo mais adequado resultado, sob o mais baixo
custo possível.

Portanto, atendendo a finalidade maior da Administração
Publica, qual seja a de priorizar propostas de MENOR VALOR, a Recorrente CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, mostra-se, como demonstrou
desde o primeiro momento do processo licitatório, a opção mais vantajosa.

Portanto, a empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA. EPP, encontra-se em situação mais desvantajosa
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dentre todas as licitantes, devendo inquestionavelmente ser considerada
iria bilitada.

Vale lembrar, que o descumprimento a um principio basilar do
Direito, afronta o sistema jurídico brasileiro.

Ante ao exposto, requer a inabilitação da empresa licitante
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP, uma vez que contraria os
principios mencionado alhures, devendo prontamente ser considerada nula. 

Por fim, perante todo o exposto requer a HABILITAÇÃO da
empresa licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, por
apresentar, inquestionavelmente a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA e de
MENOR VALOR.

III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

A) 0 recebimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO
tempestivo para CLASSIFICAR e HABILITAR a empresa
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP,
consoante a fundamentação supra;

B) Seja anulada a decisão da habilitação da licitante
impugnada, declarando-se a empresa MEP 
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP,
INABILITADA para prossequir no pleito.

Na hipótese do não conhecimento do recurso por essa
Comissão de Licitação, requer-se o direcionamento deste a autoridade superior,
conforme inciso XVIII, do artigo 4° da Lei 10.520/2002 c/c incisos I e V do art. 50 da
Lei 9.784/99.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Piracicaba/SP, 1 de setembro de 2019.
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NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. ° 07.148.290/0001-

64, com sede na Rua Prefeito Hugo Cabral n. ° 1.131, Sala 04, Centro, Londrina,

Paraná, Telefone 43 3344-4099 - e-mail nsengenharia0nseng.com.br, neste ato

representada por seu sócio administrador o Sr. NIVALDO SALVATICO JUNIOR,

brasileiro, casado, engenheiro civil CREA-PR 31.865/D, inscrito no CPF/MF n. °

801.617.239-34, vem diante de Vossa Senhoria, com fundamento no item 55 do

Edital e Arts. 38, VIII e 109, I, da Lei 8.666/1993, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Por entender que o critério de inabilitação, a saber, a

qualificação técnica, foi equivocadamente analisado, e, por conta desse lapso,

a proposta que é R$88 mil reais mais alta sagrou-se vencedora.

Todavia, como será melhor demonstrado pelos

argumentos a seguir, deve ser revista a decisão adotada na Quarta Sessão

Pública do Pregão Presencial n. ° 11/2019, já que está lastreada em fato

equivocado (erro de fato).

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
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1. SÍNTESE FATICA.
A empresa Recorrente interessada na ELABORAÇÃO

DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, ingressou no presente certame.

Pois bem, na data de 28/08/2019, As 9:15h ocorreu na
Sala e Reuniões da Câmara Municipal a Terceira Sessão Pública do Pregão em
questão, naquela oportunidade compareceram as empresas: 1. CONCÓRDIA
ENG. E TECN. LTDA; 2. NS ENGENHARIA & CONTRUÇÕES LTDA; e 3. MEP
ARQ. E PLAN. LTDA EPP.

Realiza

Colocaçao

Após a fase de lances, se formou o seguinte quadro:

de lances conforme tabela anexa. obteve-se o seguinte resultado:

Valor global

-634Q.0.00

RS 167.500,00 _
RS 279 944.00

Emprcsa

NS ENGENHARIA ,8.: CONSTRUÇÕES LTDA.

;,C0NCORDIA LNGENI !ARIA E TECNOLOGIA LTDA.

MEP AROLITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP.

Após, houve a suspensão do Pregão, para que nos
moldes do item 35 do Edital, fosse decomposto o valor global da proposta, com
planilha orçamentária.

No mesmo ato foi aberto o envelope da habilitação da
empresa Recorrente, o qual foi criteriosamente verificado e vistado pela Equipe
de Apoio e Servidores da Câmara Municipal de Londrina presentes na sessão,
inclusive  pelos Representantes das Empresas Licitantes concorrentes, acima
relacionadas, as quais NÃO apresentaram nenhuma consideração e/ou
apontamento em relação a documentação da NS ENGENHARIA, mesmo sendo
estas suas concorrentes diretas neste certame. Em seguida, já foi designada a
próxima Sessão pelo Pregoeiro, marcada para as 14:15h do mesmo dia.

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
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Na abertura da Quarta Sessão Pública do Pregão

Presencial 11/2019, foi aberta a sessão com a certificação que as empresas haviam

enviado a planilha de recomposição do preço.

E, já passou análise da habilitação de NS

ENGENHARIA, ora Recorrente, tendo concluído o seguinte:

,
Quanto A habilitação empresa NS E-.,NGENHAR & CONS'FRUÇÕES I...TDA, foram verificadas
, .tabilitação juridica e habilitação fiscal e trabalhista e viu-se que a documentação apresentada quanto a estes
speclos atendizi an edital. Quanto a qualificação econõmico-fimmeeira. o assistente tcnico Hermes de

Faria Barbeta apresentón pareL:er llo.oravel a habilitação nesse quesito, porem com indieitção de possível
acerca dc informagOes consuirites no balanço da empresa, Coin relação a qualificação técnica, a

ssistente tdcnica, Eng'. Civil Niscléa Fabiana Pedroso apontou que a empresa deixou de comprovar
laboração de projeto arquitetônico di. uma edificação en) Area minima de 1.500 in apresentando o

corn o projeto dc 55 unidade: residenciais coin 54.28 m', Assim, a empresa NS ENGENHARIA &
4CONSTRUCOES EIDA foi declarada inabilitadrL

Por serviços "idênticos" a presente Recorrente já havia

recebido um Atestado Técnico referente a "ELABORAÇÃO DE PROJETOS

COMPLETOS E APROVADOS PARA A REFORMA DA SEDE

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA", com

área de 11.021,22 m2 em 26/03/2018, na TOMADA DE PREÇOS TP/SMGP -

009/2013 — sendo que naquele respectivo Edital apresentava uma exigência

minima de 3.000 m2 Wes mil metros quadrados). Assim, os mesmos documentos

(Acervo Técnico e a respectiva CAT) de Projeto Arquitetônico Executivo

apresentados no certame TP 009/2013, os quais foram analisados

"oportunamente" também pela Equipe Técnica da PML (a qual a Engenheira

NISCLÉA faz parte e assinou posteriormente inclusive o Atestado Técnico

emitido pela PML após o ACEITE dos serviços prestados), foram também

apresentados neste certame e serve para constatar a APTIDÃO da Recorrente,

pois foi verdadeira SURPRESA o desfecho acima reproduzido.

0 que motivou a irresignação. Vejamos:
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Considerando, portanto, o equivoco na análise do

Acervo Técnico da Recorrente, deve ser admitido o presente recurso, e, no mérito,
deve ser provido, para o fim de reformar a decisão proferida na Quarta Sessão

do Pregão, realizada em 28/08/2019 — 14:15h.

2. DA TEMPESTIVIDADE.
Segundo o que consta do item 57.2 do Edital do Pregão

Presencial 11/2019 (Proc. Adm. 61/2018):

"57 Não serão conhecidos:

57.2. 0 Recurso escrito e as razões encaminhados ao
protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo."

0 Sr. Pregoeiro, na data de 28/08/2019 (quarta-
feira), fez a intimação do Responsável da empresa do inteiro teor da ata:

Diante das intenções de recorrer já manifestadas nas atas da segunda sesstto e da presente sessAo, oPreoeiro
comunicou que _pti(§eguinte à presente data se inteattri o prazo para a apresenta0

Com inicio do prazo em 29/08/2019 (quinta-feira)',

e, como termo final, na data de 02/o9/2019 (segunda-feira). Portanto, sendo

tempestivo o prazo, merece ser conhecido o recurso.

Se 16 da ata: "(...) o Pregoeiro comunicou que no dia útil seguinte et presente data se iniciará o
prazo para apresentação das razões recursais escritas."

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
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3. DA IMPUGNAÇÃO.
Como é possível de colher da ata da Quarta Sessão, o

objeto da Recorrente é claro:

"Irresignado com a decisão, o representante da
empresa [NS ENG.] manifestou intenção de recorrer
da decisão alegando que o acervo técnico do
projeto arquitetônico apresenta área total de
edificação acima do exigido no Edital."

Como ficará melhor demonstrado no mérito do
Recurso, o objeto principal ficará adstrito a demonstração que houve uma
avaliação equivocada do acervo técnico, já que a empresa NS ENGENHARIA, tem
acervo técnico com metragem bem superior para as mesmas exigências técnicas
explicitas no edital, fato atestado ate mesmo pela MESMA Engenheira que lançou
parecer técnico naquela Sessão do Pregão (Eng. NISCLIA F. PEDROSO).

Como é requisito de admissibilidade do Recurso a
manifestação do interesse de Recorrer, está cumprido, portanto, a formalidade
do item 56 do Edital:

"56 A falta de manifestagei o imediata e motivada do
licitante quanto ez intenção de recorrer, devidamente
registrada em ata, importará a preclusdo da
pretensão recursal.
57 Não serão conhecidos:
57.1 o recurso que tenha conteúdo incompatível com
o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão."

Da manifestação do representante da empresa,
constam os dois requisitos: 1. Indicar o interesse de recorrer; e 2. 0 motivo que
entende haver equivoco por parte da administração. No presente caso, este Ultimo
critério diz respeito a análise equivocada do acervo técnico.
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Portanto, superado mais esse requisito, não restam

dúvidas que o presente Recurso deve ser conhecido.

4. DO MÉRITO RECURSAL.
4.1. ERRO DE FATO — ANALISE EQUIVOCADA DO ACERVO
TÉCNICO — EMPRESA COM METRAGEM MUITO SUPERIOR
AO EXIGIDO NO EDITAL — ATESTADO FIRMADO POR MESMO
EXPERT — RAZOABILIDADE.

Vejamos o que constou da Ata da Quarta Sessão:

"Quanto à habilitação da empresa NS ENGENHARIA
8( CONSTRUÇÕES LTDA, foram verificadas a
habilitação jurídica e habilitação fiscal e trabalhista
e viu-se que a documentação apresentada quanto a
estes aspectos atendia ao edital. Quanto a
qualificagdo econômico-financeira, o assistente
técnico Hermes de Faria Barbeta apresentou parecer
favorável à habilitação nesse quesito, porém com
indicação de possível diligência acerca de
informações constantes no balanço da empresa. Com 
relação à qualificação técnica, a assistente
técnica, Enga. Civil Niscléa Fabiana Pedroso 
apontou que a empresa deixou de comprovar
elaboração de projeto arquitetônico de uma
edificação em área minima de 1.500 m2, 
apresentando acervo com o projeto de 55
unidades residenciais com 54,28 m2. Assim, a
empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES
LTDA foi declarada inabilitada."

Como foi anteriormente demonstrado, a referida

constatação gerou a irresignação do representante da empresa, que se fazia

presente na Sessão, já que a empresa possui acervo técnico maior que a metragem
exigida de acordo com as exigências técnicas inicialmente estabelecidas no edital.

Sendo lançado o seguinte:

"Irresignado com a decisão, o representante da
empresa [NS ENG.] manifestou intenção de recorrer

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
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AL, NSENGEMARIA
da decisão alegando que o acervo técnico do
projeto arquitetônico apresenta área total de
edificação acima do exigido no Edital."

Como decorrência do equivoco acima lançado, foi

declarada como vencedora do Pregão a empresa MEP ARQUITETURA E

PLANEJAMENTO LTDA EPP, após a Negociação com o Pregoeiro pelo valor de

R$ 255 mil reais. Ou seja, em valor bem superior aquele que se sagrou vencedor,

a saber, R$ 167 mil reais.

Pois bem.

A empresa Recorrente sagrou-se vencedora do Edital

TP/SMGP-0009/2013 (proc. Adm. 0515/2013), que havia como objeto a
"Elaboração de projetos completos para reforma da sede da Prefeitura do

Município de Londrina."

Como é possível de colher do Edital para Reforma do

Paw Municipal, foi exigida a demonstração de aptidão para obras de edificação

igual ou superior a 3.000,00 m2 (três mil metros quadrados) 2.

Ora, se a empresa havia aptidão para disputar e vencer

aquele certame, na qual a Qualificação Técnica exigida anteriormente se

repete/equivale em relação ao presente certame, sendo que em ambos os

Editais NÃO se especifica e/ou exige o Critério equivocadamente "ADOTADO"

pela engenheira da PML para Inabilitação desta recorrente no presente Pregão,

ou seja, a exigência em área ainda é menor, já que o exigido é o mesmo pela

metade, a saber, 1.500 m2 e foi apresentado o mesmo Acervo Técnico e sua

respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) de Projeto Arquitetônico

para ambos processos licitatórios de mesma exigência na

Qualificação Técnica.

2 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/SMGP 0515/13; TOMADA DE PREÇOS N° TP/SMGP-
0009/2013, Item 1.2, Subitem II, in fine.
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exigida o seguinte:

NSENGENHARIA
Cabe ressaltar que o item 4.2.1 do presente Pregão,

"49.2.1 Considera-se compatível com o objeto desta
licitação a elaboração dos seguintes projetos de
edificação, com area projetada igual ou superior a
1..goo.00 (um mil e quinhentos) m2:

De outro lado, cabe ressaltar que na TOMADA DE
PREÇOS n.° TP/SMGP-0009/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LONDRINA, que eram exigidos 3.000 m2 (três mil metros quadrados), foram
apresentados os mesmos documentos, a saber:

"(...) apresentando acervo com o projeto de 55
unidades residenciais com 54,28 m2."

Naquela oportunidade, igualmente a Equipe Técnica
da PML havia realizado a análise do referido documento e CONSTATADA A
HABILITAÇÃO da Recorrente para a Elaboração dos referidos projetos, tanto que
a NS ENGENHARIA sagrou vencedora naquele certame.

Agora, por sua vez, a Recorrente com os mesmos
documentos, a mesma Expert, em projeto menor — tão somente 1.500 m2 - foi
INABILITADA???

Conforme é possível colher do protocolo anexo, foi
requisitado cópia do processo administrativo 0515/2013, para obtenção de cópia
dos documentos juntados naquela TOMADA DE PREÇOS realizado pelo
Município, com vistas a demonstrar que está havendo tratamento distinto em
situação similar, se não até mais favorável.

Fazendo um paralelo temos o seguinte quadro:
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...A\NSENGENHARIA
TOMADA DE PREÇO 009/2013 PREGÃO PRESENCIAL 011/2019

METRAGEM EXIGIDA 3.000 m2 1.500 m2

AREA TÉCNICA Equipe Técnica PML — Orçamentos
de Obras

Membro da Equipe Técnica PML —
Orçamentos de Obras — Eng. Niscléa

F. Pedroso
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SIM NÃO

Ou seja, em situação tão mais favorável, com projeto

que exigia a METADE da metragem contida no edital anterior, para as mesmas

exigências técnicas a Recorrente foi declarada INABILITADA.

Ora que critério é esse? Sazonal?

Além do mais, foi o mesmo Expert, pertencente ao

mesmo corpo técnico que anteriormente, na Tomada de Prego 009/2013,

declarou APTA a Recorrente. E, agora, com projeto em metragem bem menor,

PREGÃO 011/2019, julgou INAPTA.

Não é possível de acolher a lógica utilizada. Se no

certamente anterior, foi dado a entender que o acervo apresentado ATENDIA aos

critérios para execução de projeto de 3.000 m2.

"Quem pode o mais não pode o menos?" 3

A Inabilitação no presente Pregão evidencia um

comportamento do contraditório da Administração Pública Municipal de

Londrina. Pois, diante de mesmos fatos, mesma situação, mesmos assistentes

técnicos, tem-se desfechos diferentes.

Vale frisar, a metragem É MENOR e se refere a mesma

exigência de Qualificação Técnica. E, ainda assim, não cumpre com os requisitos

do Edital, segundo lançado pela Eng.a que o analisou.

3 "quod plus est semper inest et minus"
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NSENGENHARIA
Com todo respeito, mas não é admitido a

Administração Pública agir de modo contraditório, pois quebra princípios caros
ao sistema, é o caso da SEGURANÇA JURÍDICA, e, também, da VEDAÇÃO AO
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO/BOA-FÉ OBJETIVA.

Se o acervo apresentado na TOMADA DE PREÇOS
009/2013 era suficiente para projeto de 3.000 m2 Wes mil metros quadrados),
cria-se uma expectativa na Concorrente/Recorrente que o MESMO ACERVO,
quando apresentado em projeto de 1.500 m2 (mil e quinhentos metros
quadrados) em Editais equivalentes/ "idênticos" também será aceito.

De outro lado, a Boa-fé Objetiva está ligada a

razoabilidade, ou seja, o tratamento igualitário. Vejamos a lição:

0 postulado da razoabilidade resulta da necessidade
de aplicação do principio da IGUALDADE e impõe 
dever de EQUIDADE (consideração na aplicação das 
normas jurídicas daquilo que normalmente 
acontece), dever de atenção à realidade (consideração
da efetiva ocorrência do suporte fatico que autoriza
sua incidência) e dever de equivalência na aplicação do
direito (consideração da existência de dever de
equivalência entre a medida adotada e o critério que a
dimensiona). 0 postulado da razoabilidade não
pressupõe, como o postulado da proporcionalidade,
uma relação entre meio e fim — pressup6e, no entanto,
uma relação entre o geral e o particular."4

4 MARINONL Luiz Guilherme. Comentário ao código de processo civil. V.1 Cordenação
Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Sao Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 160.
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Alh,„ NSENGENHARIA
Em boa síntese, possível citar HUMBERTO ÁVILA:

"a razoabilidade impõe, na aplicação das normas jurídicas, aquilo
que normalmente acontece"5

Ora, se aquele acervo técnico, serve a projeto de 3.000
m2, logo, servirá para projeto equivalente/semelhante com metragem menor
(pela metade), a saber, 1.500 m2.

Sobre a técnica da razoabilidade, forte orientação
ética, possível citar o Julgado do STF:

"PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS -
REPRESENTAÇÃO PELO ESTADO - DISPENSA DA
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE
PROCURADOR. 0 principio da razoabilidade, a
direcionar no sentido da presunção DO QUE
NORMALMENTE OCORRE, afasta a exigência, como
ônus processual, da prova da qualidade de procurador
do Estado por quem assim se apresenta e subscreve ato
processual. 0 mandato e legal e decorre do disposto
nos artigos 12 e 132, respectivamente do Código de
Processo Civil e da Constituição Federal." (STF — RE
192553, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda
Turma, julgado em 15/12/1998, DJ 16-04-1999 PP-00024
EMENT VOL-01946-06 PP-01091)

De certa forma, há um precedente da Administração
Pública Municipal em face da Presente Recorrente, pois o mesmo Acervo Técnico,
já foi admitido para projeto equivalente de maior extensão.

No mais, necessário frisar que o referido equivoco,
pode penalizar a administração pública em aproximadamente em R$ 88 mil

5 AVILA. Humberto. Teoria dos princípios. ii ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P'. 154.
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NSENGENHARIA
reais. É praticamente 50% (cinquenta por cento) do valor apresentado pela
Recorrente.

Deste modo, por tudo que foi acima exposto, requer a
Recorrente seja o presente Recurso conhecido, pois tempestivo, e, no mérito, seja
provido, para o fim de REFORMAR a decisão de INABILITAÇÃO, para ser
considerada APTA, e, por consequência, ser declarada VENCEDORA do
Certame, já que tem qualificações técnicas e seu prego é mais vantajoso para a
Administração Municipal.

5. DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja o
presente Recurso conhecido, pois tempestivo, e, ainda, se adequa ao critério
imputado em Ata na Quarta Sessão de 28/08/2019. E, NO MÉRITO, seja provido,
para o fim de REFORMAR a decisão de INABILITAÇÃO, pois o acervo técnico 
em outra oportunidade equivalente, com metragem maior (em dobro — 3.000
m2) foi considerado suficiente pela Administração Pública deste Município, e,
pela mesma Equipe Técnica, reformada a decisão deve ser considerada APTA a
empresa NS ENGENHARIA, e, por consequência, ser declarada VENCEDORA
do Certame, já que tem qualificações técnicas e seu prego é mais vantajoso para a
Administração Municipal.

Ainda requer seja deferida a juntada dos seguintes
documentos:

1. Atestado Técnico emitido pelo Município de
Londrina — Secretaria de Obras — datado de 26/03/2018;

2. Termo de Recebimento Definitivo — emitido pelo
Município de Londrina — Secretaria de Obras — datado de 16/01/2018;

3. Protocolo do pedido de desarquivamento e cópia da
Tomada de Pregos N° TP/SMGP 009/2013 PML;
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_NSENGENHARIA
4. Cópia da Acervo Técnico N°. 000416/2014,

Atestado de Idoneidade Técnica, ambos extraídos a partir do desarquivamento

da Tomada de Pregos N° TP/SMGP 009/2013 PML, Sistema SEI (PML) sob n°.

19.008/100819/2019-42, após o pronto atendimento ao Protocolo acima pela

PML;

5. Edital da Tomada de Pregos 009/2013 — Repetição

II (Reduzido) — datado de 25 de fevereiro de 2014.

estes ter ps, pede e espera o deferimento.

drina, de setembro de 2019.

Y

•h.

MOP_
U.

NS ENGE HARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 07.148.290/0001-64
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/SMGP 0515/13 TOMADA DE PREÇOS N° TP/SMGP-0009/2013

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS — REPETIÇÃO II

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 0515/2013 EDITAL N° TP/SMGP-0009/2013

OBJETO Elaboração de projetos completos para reforma da sede da Prefeitura do
Município de Londrina.

NATUREZA: Obras.

ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES
ÓRGÃOS

CONTEMPLADOS: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

SOLICITAÇÕES
ATENDIDAS: Solicitação de Serviços n° 0729/2013-SMOP

LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO 
• Jornal Oficial do Município, Edição de 24/02/2014;
• Folha de Londrina, Edição de 22/02/2014;
• Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 24/02/2014;
• Diário Oficial da Unido, Edição de 24/02/2014;
• Página Oficial do Município na Internet, de 25/02/2014 a 17/03/2014;
• Quadro de avisos da Prefeitura, de 25/02/2014 a 17/03/2014;
• Mural das Licitações Municipais - www.tce.pr.gov.br, em 25/02/2014

DATAS RELATIVAS AO CERTAME
• Recebimento dos envelopes: até as 12h45min do dia 17/03/2014;
• Abertura dos envelopes: dia 17/03/2014ds 13h0Omin;
• PRESIDENTE: Mara Stella Carreira
• MEMBROS: Celso Guaita e Ronaldo Ribeiro dos Santos
• Portaria n° 0732/2013

ENDEREÇOS 
ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS:
Serviços e Obras: E-mail: licita@londrina.pr.gov.br / Fone: (43) 3372-4401/ Fax: (43) 3372-4405. Horário de
expediente: das 12h0Omin às 18h0Omin.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
Serviços e Obras: Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos, sita na Av. Duque de Caxias, 635 — 1°
Andar, Londrina-PR.
ABERTURA DOS ENVELOPES:
Serviços e Obras: Sala de Licitações, sita na Av. Duque de Caxias, 635—térreo, Londrina-PR. 

Londrina, 25 de fevereiro de 2014

Rogério Carlos Dias
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/SMGP 0515/13 TOMADA DE PREÇOS N° TP/SMGP-0009/2013

DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na
seguinte ordem:

I — Do Objeto e demais aspectos relacionados;
II - Exigências da Habilitação e da Proposta Comercial;
III - Modelos sugeridos de declarações/procurações.
IV - Minuta do Contrato.

2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/SMGP 0515/13 TOMADA DE PREÇOS N° TP/SMGP-0009/2013

VI - Na análise dos indices:

a) se houver ausência de passivos com terceiros, existindo ativos circulante e/ou
realizável a longo prazo, os indices poderão ser considerados válidos, visto que a
empresa não tem compromissos a serem honrados, mas tem recursos disponíveis
para a futura criação de compromisso;
b) se houver passivos e não ativos, os indicadores não serão considerados
válidos.

VII - Em caso de impossibilidade da apresentação das Demonstrações Contábeis do último
exercício social, serão aceitas as do exercício imediatamente anterior, mas somente
para as licitações cuja data de abertura ocorrer até:

i. 0 último dia do primeiro quadrimestre do exercício atual para aquelas empresas
desobrigadas ao SPED Contábil;

ii. 0 último dia do primeiro semestre do exercício atual para as empresas obrigadas
ao SPED Contábil.

VIII - Prova de regularidade junto ao INSS;
IX - Certificado de regularidade do FGTS-CRF;
X - Prova de Regularidade junto à Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa da

Unido);
XI - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,

ou outra equivalente, na forma da lei;
XII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliários e

imobiliários, das seguintes localidades:

a) Sede ou domicilio do licitante, e também;

b) Município de Londrina, caso o licitante tenha sede ou domicilio em outro
município e possua estabelecimento ou imóvel neste município, nos termos do
Decreto Municipal n° 242/01 de 23/05/01.Todavia, se o licitante não possuir
estabelecimento nem propriedade imóvel neste Município, poderá substituir a
referida certidão por declaração firmada sob as penas da lei comprovando esta
situação, podendo neste caso, ser utilizado o modelo constante neste Edital.

XIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), referente a Regularidade
Trabalhista, nos termos da Lei Federal 12.440/2011;

XIV - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado;

XV - Certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial, expedida, no
máximo em 60 (sessenta) dias anteriores A. abertura do envelope de habilitação, pelo
distribuidor da sede do licitante;

XVI - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°. da Constituição
Federal, podendo ser utilizado o modelo constante deste edital;

XVII Declaração da não existência de fato superveniente impeditivo da habilitação, bem
como suspensão temporária de contratar com a administração pública, subscrita pelo
representante legal da empresa.

1.2. São documentos específicos para este certame, devendo, também, constar do ENVELOPE 1
(UM):
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/SMGP 0515/13 TOMADA DE PREÇOS N° TP/SMGP-0009/2013

I - Prova de regularidade para com o CREA, mediante apresentação de Certidão de
Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a empresa quanto o responsável
técnico pela obra encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.° 5.194 de
24/12/66, bem como Resolução n.° 218/73 e 266/79 do CONFEA;

II - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com
o objeto da licitação, através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico
expedida pelo CREA, em nome do responsável técnico pela empresa licitante,
acompanhada do Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado. Considera-se pertinente e compatível com o objeto em referência a execução
de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos e complementares (hidráulico e
elétrico) de edificações com área igual ou superior a 3.000,00 m2 (três mil metros
quadrados);

1.3 Visando unicamente agilizar o andamento do processo, o licitante poderá apresentar juntamente
com os documentos relacionados no subitem1.1 deste Anexo, os referidos documentos, sendo que sua
não apresentação não implicará na inabilitação do proponente:

I - Termo de Renúncia de prazo recursal, podendo ser utilizado o modelo constante no
Anexo deste Edital, devidamente assinado pelo representante legal da empresa;

II - Declaração de identificação do(s) sócio(s) que assinará(ão) o Contrato, no caso de ser
a vencedora do presente processo licitatório, podendo utilizar-se do modelo constante
no Anexo III, deste Edital.

1.4. Tratando-se de microempresa e empresa de pequeno porte, para usufruir do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, estas deverão apresentar:

I - Certidão expedida pela Junta Comercial conforme consta no art. 8° da Instrução
Normativa DNRC n° 103/2007, a qual deverá estar em conformidade com o Balanço
do exercício;

II - Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do art. 3°.I e II da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006,
informando o seu regime de tributação, podendo utilizar-se do modelo constante no
Anexo III, deste Edital.

1.4.1. A microempresa e empresa de pequeno porte que apresentar os documentos acima
incompatíveis com o disposto no § 9° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela
LC n° 139/2011, perderá direito ao tratamento diferenciado, sob pena de aplicação de sanção pela
apresentação de falsa declaração.

2. 0 ENVELOPE 2 (DOIS) da licitação deverá conter a proposta comercial:

2.1 A proposta comercial deverá ser elaborada, considerando os seguintes requisitos:
I - Ser preenchida, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar

a sua inteligência e autenticidade, por meio mecânico ou em papel com timbre do
licitante;

II - Preço Global, já inclusos todos os impostos, inclusive Imposto sobre Serviços - ISS,
seguro, taxas e demais encargos pertinentes;

III - Condição de pagamento: De acordo com o disposto neste Edital;
IV - Prazo de entrega da obra: De acordo com o disposto neste Edital;
V - Validade da Proposta: 60 dias contados da data de abertura do envelope n.° 1;
VI - Indicar qual é a opção da empresa quanto A. garantia exigida neste Edital;

13
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Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

CNPJ 75.771.477/0001-70

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de acervo técnico junto ao CREA e ao CAU, que a empresa NS Engenharia e
Construções Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°07.148.290/0001-
64, com sede a Rua Prefeito Hugo Cabral, 1131 sala 04, Centro, CEP 86.020-111 — Londrina/PR, sob
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Nivaldo Salvdtico Junior, portador da Carteira
Profissional CREA 31.865/D-PR, executou os serviços referente ao contrato SMGP-0064/2014, cujo o
objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS E APROVADOS PARA REFORMA
DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, situada a
Av. Duque de Caxias. 635 — Londrina/PR, com Area total de 11.021,22m2. referente As seguintes ART's
/ RRT's:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Elaboração de projeto arquitetônico completo e aprovado — incluso a apresentação de 3 propostas de layout e de
detalhamentos com 3 opções de acabamentos: 1,00 un.; Projeto de sinalização e comunicação visual completo:
1,00 un.; Projeto estrutural (adequações/reparos que se fizerem necessários e nova estruturação de cobertura)
completo — incluso fundações: 1,00 un.; Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção a incêndios,
completo — incluso GLP, drenagem e sistema de reaproveitamento de Aguas pluviais: 1,00 un.; Projeto de
instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA,
antena, alarmes (segurança e incêndio) e CFT'V: 1,00 un.; Projeto de instalações de ar condicionado completo:
1.00 un.

Observação: Trata-se de edificação existente cujo o projeto arquitetônico contemplou a reforma e a
adequação do lay-out do prédio sem ampliação de Area construída.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS:

I. Projeto Arquitetônico de reforma da Sede Administrativa da Prefeitura do Município de
Londrina com a adequação do lay-out sem ampliação de area construída, Area 11.021,22 m2.

Responsável técnico:
Viviane Ronehi D'Andrea - CAU A20.512-5 - CPF 993.548.709-10.
RRT número 3 i 31446.

2. Projeto estrutural da Area técnica — Piso em concreto armado e muro de fechamento, Area de
563m2:

Responsável técnico:
Nivaldo Salvitieo Júnior, CREA-PR 31.865/D-PR, CPF 801.617.239-34;
ART número 20154915175.

Diretoria de Edificações Públicas
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Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

CNPJ 75.771.477/0001-70

3. Projeto da estrutura metálica de cobertura e escadas de segurança, Area de 3.179,55m2:
Responsável técnico:
Nivaldo Salvático Junior, CREA-PR 31.865/D-PR, CPF 801.617.239-34;
ART número 20152935160.

4. Projeto estrutural da base para 02 escadas metálicas (blocos e estacas de fundação):
Responsável técnico:
Hilton Genare da Silva, CREA-PR 22.795/D-PR, CPF 641.700.209-87;
ART número 20152941764.

5. Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção a incêndios, Area 11.021,22m2:
Responsável técnico:
Evaristo Queiroz dos Santos, CREA-PR 24.813/D. CPI' 525.549.709-63;
ART número 20152690893.

6. Projeto de instalações elétricas, alta e baixa tensão completo, incluso telefonia, lógica,
cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio) e CFTV, aumento de
carga dos atuais 600K VA para até 2000 KVA, projeto de cabine de medição e proteção e
medição em AT em cubículo metálico, transformador de 1000 KVA classe 15KV/220/127V.
Projeto de 4000 pontos de cabeamento estruturado (dados, voz, CFTV POE), 2000 pontos de
energia comum e 2000 pontos de energia estabilizada, projeto de 2 grupos geradores, um
exclusivo para a area de TI (110Kva) e outro para cargas essenciais. Sistema de CFTV POE
com 50 pontos. Rede wireless com 16 pontos. Area 11.021,22 m2:

Responsável técnico:
Ricardo Roehrig, CREA-PR 19.641/D-PR, CPF 559.026.009-44.
ART número 20152713524.

7. Projetos de instalações de ar condicionado - Projeto completo para sistema de climatização, ar
condicionado, ventilação e exaustão, composto de sistema VRV com gerenciamento remoto via
web, com múltiplos evaporadores, com capacidade total simultânea de 450TR, composto por
sistemas para conforto, controles de precisão de temperatura e umidade relativa. Sistema de
ventilação e exaustão com capacidade total simultânea de 30.000 m3/h, com distribuição de ar
por dutos, Area 11.022,22 m2.
Responsável técnico:
José Augusto Rapcham. CR EA-PR 9.1 12/D, CPF 364.319.749-72.
ART número 20152712480.

Diretoria de Edificações Públicas
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8. Projeto de sinalização e comunicação visual, área 11.021,22m2:
Responsável técnico;
Fernando Gargantini Graton, CAU-PR A40867-0, CPF 280.015.018-17;
RRT número 3633907.

Os serviços foram iniciados em 23/07/2014 e concluídos em 10/04/2015.
Nada mais.

Niseléa Fabiana Pedroso
Enga da Ger. Orçamentos de Obras

CREA; PR-48.418/D

Fern :o Tunouti
Eng° Diretor. 'edificações Públicas

CREAi111-25.584/D

fy •
Má rei'. e SouzatjJwai

EngasGerente de Orçamento de Obras
CREA: PR-26.306/D

ma o Love! Bergamaseo
Eng° Diretor de Projetos
CREA: SP-87.262/D

Joao Alberto Vereosa Silva
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação

Londrina, 26 de março de 2018.
Prefeitura do Município de Londrina
CNPJ: 75.771.477/0001-70
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Prefeitura do Município de Londrina
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO: Edital de Dispensa n°. DP/SMGP-0189/2014
OBJETO: Elaboração de projetos completos e aprovados para reforma da sede administrativa da Prefeitura
do Município de Londrina
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Av. Duque de Caxias, n° 635 — Jd. Mazzei II— Londrina/PR
CONTRATADA: NS Engenharia & Construções Ltda - ME
PRAZO INICIAL DE EXECUÇÃO: 120 dias corridos
DATA DE INÍCIO: 23/07/2014
DATA DE TÉRMINO: 10/04/2015
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nivaldo Salvático Junior — CREA/PR-31.865/D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Elaboração de projeto arquitetõnico completo e aprovado — incluso a apresentação de 3 propostas de layout e de
detalhamentos com 3 opções de acabamentos: 1,00 un.; Projeto de sinalização e comunicação visual completo: 1,00
un.; Projeto estrutural (adequações/reparos que se fizerem necessários e nova estruturação de cobertura) completo —
incluso fundações: 1,00 un.; Projeto de instalações hidrossanitarias e de prevenção a incêndios, completo — incluso
GLP, drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais: 1,00 un.; Projeto de instalações elétricas em alta e
baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e
incêndio) e CFTV: 1,00 un.; Projeto de instalações de ar condicionado completo: 1,00 un.

Observação: Trata-se de edificação existente cujo o projeto arquitetônico contemplou a adequação do lay-out
do prédio sem ampliação de area construída.

A comissão de recebimento designada para proceder os trabalhos de recebimento definitivo dos projetos,
após realizar todas as verificações, considera-a recebida definitivamente, não eximindo a contratada das
responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Londrina, 16 de janeiro de 2018.
Comissão:

Niscléa Fa lana Pedroso
Enga da Ger. Orçamentos de Obras

CREA: PR-48.418/D_

Fernando Tunouti
Eng° Diretorlie Edificações Públicas

CREÁ: PR-25.:584/D

Contratada:
NS Engenharia & Co struções Ltda ME EPP

1...4 4,
Márcia/de So z ai

1

Enda Gerente de 0 amento de Obras
CREA. R-26.306/D

Joao Alberto Vercosa Silva
Secietdrio Municipal de Obras e Pavimentação

d ovel Bergamasco
Eng° Diretor de Projetos
CREA: SP-87.2621D

Diretoria de Edificações Públicas Pagina 1
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Assunto: Solicitação de Documento

Ludmila - NS Engenharia <ludmilacolombo@nseng.com.br>

para licita

O Você esta vendo uma mensagem anexa. 0 E-mail de Brandalize Pirola e Advogados Associados não pode verificar a autenticidade das inensagen

Nós ternos tuna solução Inteligente.

Prezada Gerente do Setor de Licitações,

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a disponibilização de um documento apresentado pela nossa
empresa, o qual deve constar nos arquivos de vocês referente a um processo licitatório TP
0009/2013 - TOMADA DE PREÇOS — REPETIÇÃO II — na fase de Dispensa, cujo objeto
foi Elaboração dos  projetos completos  para reforma da sede da Prefeitura do Município de 
Londrina, processo este ocorrido em 14/05/2014, o qual fomos vencedores e executamos o
referido. 0 documento que preciso deste certame são dos acervos apresentados na licitação, pois
no momento estamos participando de uma licitação e precisamos ver este acervo para
elaboramos o nosso recurso, devido ao julgamento da parte técnica, porém tenho extrema
urgência na disponibilização deste processo pois temos que apresentar este recurso em 3 uteis
dias a contar de hoje. Disponibilizando estes documentos, o responsável pela empresa irá até ai
para analisar os mesmos.

Peço a compreensão e atenção e desde já agradecemos.

Aguardo retorno
Ludmila Colombo
43 . 3344 4099

Londrina . Paraná Brasil
www.nseng.com.br

2 anexos

Scan.pdf dp0189-14_relato
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Observação 
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SELO
FuNAA

.103 A

CONSELHO'REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA.

ARQUITETA
VIVIANE RONCtil CCANDREA
CARTEjRA'-PROFISSIONAL:PR-25792/D ACERVO TÉCNICO N.2: 000416 /2004
ART N2 _ • 1702579210010 0   Registrada :18/09/2002  
Pérticipação: • CO-AUTORA  
Empresa Executora • --. 
Contratante  • •'VD LOTEADORA / A.D. IMÓVEIS - ADM. DE IMÓVEIS S/C LTDA  
Tipo de Obra / Serviço.: CONJUNTO HABITACIONAL QUALQUER AREA 
Serviço COntratado • PROJETO ARQUItETONICO 
Dimensão • 3.224,88 M2  
Local da Obra " • RUA TAKABUMI MURATA, LT 166/167/178/179, GLEBA PALHANO 
MÚnicipio/Estado • LONDRINA/PR 
Data de Inicio • 25/09/2002  Data de Conclusão :25/69/2002 
Doctosde Conclusão • DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv. • PROJETO ARQUITETONICO DE UM CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO COM •

AREA TOTAL DE 24.754,726 M2, CONTENDO 55 LOTES C/ AREA TOTAL DE • • • •
17.993,69 M2, E 3.224,88 M2 DE AREA CONSTRUÍDA REF. A 55 UNIDADES • • • •
RESIDENCIAIS DE 54,28 M2 CADA, MAIS GUARITA Cl 6,46 M2, COBERTURA • . •
ACESSO PRINC. Cl 38,20 M2 E SALÃO DE FESTAS Cl 194,82 M2 

ELTJI RVENTIA NOTARIAL SALINET
%UTENTICAÇÂO. • : : • : • • : • resente cópia

•-mforme o .8 • al.
FLi . Paraná, 159r  

41601. 3o2n2o/oF7a4x7
s:A213_ E OLD'ON

clsco Lour e Jurilor - Notalo
  :am Sannet Castro Costa

ruse de Held Saltnet Escrere4irs
Jirenteteclos_ .ler Held Sallnet

AV DUQUE DE CAXIAS:620 - LONDRINA- PR • CEP 96015000
E-mall: creafda@mall.cree-pr.org.br

home page - http://www.crea-pr.org.br Página 4

60
Doc juntado em:06/09/2019, Seq.:4.33, por:luizfernando  pag. 876 



e

TABEL I ONAT
DE

NOTAS
FAL75983

ATESTADO DE IDONEIDADE TÉCNICA

A.D. IMÓVEIS — ADMITTISTRADORA DE IMÓVEIS S/C
LTDA, empresa jurídica de direito privado, com sede A Avenida Higienópolis, 583 6°.
andar, sala 601 A, no Município de Londrina, Estado do Parana, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob n°. 05.253.040/0001-69, ATESTA para fins de direito, que a
empresa SAYONARA GALÃO e VIT1L4NE D' ANDREA ARQUITETURA E
INTERIORES S/C LTDA, estabelecida A Avenida JK n°. 1977 Sala 09 na cidade de
Londrina, Estado do Parana, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°.
02.794.232/0001-94, através das Arquitetas Sayonara de Souza Gallic), CREA n°.
PR/12.961-D e Viviane Ronchi D'Andrea CREA n°. PR/25792-D elaboraram o
projeto arquitetônico de um Condomínio Horizontal fechado com Area total de
24.754,72 M2, contendo 55 (cincoenta e cinco) lotes com Area total de 17.993,69 M2,e 3.224,88 M2 de Area construída referente a 55 unidades residenciais de 54,28 m2
cada, guarita com 6,46 m2, cobertura e acesso principal com 38,20 m2 e salão de festacom 194,82 m2., localizado nos lotes 166,167,178 e 179 na Rua Takabumi Murata, naGleba Palhano, Município de Londrina/Pr. Inicio e conclusão do projeto em
25/09/2002

devidos fins.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para os

Londrina, 20 de

Eme
S6c
CPF 238.58
RG 1.200.7

e 2003
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INSPETORIA DE LONDRINA

Os dados constantes no presente documento,

são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se

es informações descrita 'a:(s)

n°s  II-192 P1•001-0 

Data 2f
Funcionário: Mat4 ' 

e e

;
:•

•

DICLIVIARIA 11 • NSTRIJOU LTDA.
07.1118293/0:01 4 - LE. 90.362.415L15
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Bárbara Rael Moreira
ASSESSORIA JIMDICA

A

TRABALHISTA - CONTRATUAL - COMPLIANCE

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA — ESTADO DO PARANÁ

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 61/2018
TIPO: MENOR PREÇO

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,
pessoa de direito privado, inscrita no CNPJ n° 10.266.352/0001-47, com sede na
Rua Alferes José Caetano, n° 1617 — Sala 01, Bairro Centro, cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, CEP: 13.400-126, neste ato, representada por, Moacyr Corsi
Junior, brasileiro, empresário, casado portador da cédula de identidade RG n°
32.436.333-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 276.669.718-77, residente e
domiciliado na cidade de Piracicaba/SP, por intermédio da advogada e procuradora
Bárbara Rael Moreira, OAB/SP 282.506 (procuração anexa), com escritório à Rua
Alfredo Guedes, n° 158, Bairro Alemães, Piracicaba/SP, vem mui respeitosamente,
á presença de Vossa Senhoria, com fulcro no inciso XVIII, art. 4° da Lei 10.520/2002
e Decreto n° 3.555/2000, interpor tempestivamente o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra decisão de INABILITAÇÃO da empresa CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP por parte da Comissão Julgadora
da Licitação (Pregoeiro e Equipe de Apoio e Servidores), o que faz pelas razões de
fato e de direito a seguir aduzido.

I - PRELIMINARMENTE

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista a publicação da decisão acerca do julgamento
de habilitação exarada pela Douta Comissão de Licitação no dia 28 de Agosto de
2019 e considerando o prazo de 03 (três) dias úteis a contar da intimação do ato ou
da lavratura da ata para interposição de recurso administrativo nos termos do item
55, SEÇÃO XI — DOS RECURSOS, do Edital 6, portanto, tempestivo o presente
recurso.

(19) 99626-0215 . barbararael.adv@gmail.com

CML DEN. 1321 04/09/19-13h52Bin
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- Bárbara Rael Moreira - 
ASSESSORIA JURIDICA

f-1
1  TRABALHISTA CONTRATUAL COMPLIANCE

DO EFEITO SUSPENSIVO

Em conformidade com o art. 9° da Lei 10.520/2002, a
Recorrente requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso,
subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/1993, neste caso, especificadamente,
nos termos do §2° do art. 109, suspendendo-se o andamento da presente licitação

§ 2° 0 recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso
deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva aos demais recursos.

De acordo com Margal Justen Filho, in Comentários à Lei de
Licitação e Contratos Administrativos, 9. ed., São Paulo, Ed. Dialética, 2002.p. 594:

"0 recurso administrativo pode produzir efeito suspensivo,
consistente na suspensão dos efeitos do ato recorrido até
que o recurso seja decidido.
A lei determina a obrigatoriedade do efeito suspensivo
quando o recurso se voltar contra a habilitação ou
inabilitação da licitante e contra o julgamento das
propostas".

Diante disso, em respeito à Lei de Licitação e, em especial, ao
principio da legalidade, requer esta licitante a atribuição do efeito suspensivo ao
presente recurso.

- DAS RAZÕES DO RECURSO 

INABILITAÇÃO DA RECORRENTE

Primeiramente, esclarece a Recorrente que, inicialmente,
ganhou o Pregão por ter apresentado MENOR PREÇO em relação aos demais
Licitantes.

É importante ressaltar que o Pregão é uma das modalidades
mais novas de licitação que foi instituído com o objetivo de reduzir custos e
agilizar os processos pertinentes à compra de materiais ou serviços nas
contratações públicas.

(19) 99626-0215 . barbararael.adv@gmail.com
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Barbara Rael Moreira
ASSESSORIA JURiDICA

TRABALHISTA - CONTRATUAL - COMPLIANCE

O próprio Edital menciona a modalidade/tipo, MENOR PREÇO.

Portanto, resta claro que a Recorrente atendeu e respeitou o
principio primordial de toda licitação, o principio da seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.

Tais prerrogativas básicas são exaustivamente arroladas nas
Leis de Licitação, conforme exposto:

Decreto n° 3.555/2000
Art. 3° Os contratos celebrados pela Unido, para a
aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos,
prioritariamente, de licitação pública na modalidade de
pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa
justa entre os interessados, a compra mais econômica,
segura e eficiente. (grifo nosso).

Lei n° 8.666/1993
Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do
principio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vincula ção ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. (grifo nosso).

Todavia, posteriormente, a Recorrente foi INABILITADA pelos
seguintes termos:

a) DA ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO
CONTRATO SOCIAL - EXCESSO DE FORMALISMO

A recorrente foi inabilitada diante da alegação de que haveria
"existência de divergência de informações do contrato social e do registro de
Pessoa Jurídica do CAU, em relação ao objeto social e ao capital social".

senão vejamos:
No entanto, a equivocada decisão não merece prosperar,

(19) 99626-0215 . barbararael.adv@gmail.com
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A-0-;\ Bárbara Rae! Moreira
ASSESSORIA JURÍDICA

TRABALHISTA CONTRATUAL - COMPLIANCE

A Recorrente, empresa idônea, apresentou toda a
documentação exigida no item 48 do referido Edital de Licitação, referente
qualificação econômico-financeira da empresa.

Ocorre que, por excesso de formalismo, a Recorrente foi
inabilitada sob a alegação de que o valor do capital social que consta no Contrato
Social difere do valor constante no Registro de Pessoa Jurídica do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR.

A Recorrente está devidamente reqistrada no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR, provou-se competente para a
realização da obra proposta pela Câmara Municipal de Londrina, conforme
Certidões de Acervo Técnico acompanhados dos respectivos Atestados e, inclusive, 
é responsável pela realização de inúmeras e complexas obras de urbanismo em 
todo o território nacional.

Ressalta-se que no Edital não há qualquer menção quanto ao
capital social das empresas licitantes e a Recorrente demonstra ser empresa com 
total capacidade e experiência para elaboração do projeto obieto do processo
I icitatório.

Sendo certo que, o mero formalismo contraria, até mesmo, 
o próprio Edital convocatório, item 73 da SEÇA-0 XIV — DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS, que especifica que o desatendimento de exigências formais não
acarretará no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do
ato e respeitando-se os princípios de economia, dentre outros, conforme abaixo:

"73 - O desatendimento de exigências formais não
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia, de economia e do interesse
público.".

Com efeito, os documentos apresentados atendem
perfeitamente o objetivo a que se propõe, qual seja, parantir á Administração que a
Recorrente atende às qualificações necessárias para a participação do certame,
mostrando-se desarrazoada e dotada de excesso de formalismo a inabilitação para
que participe do restante das etapas do procedimento licitatório.

Destaque-se que, apesar do dever de obediência ao principio
da legalidade, não se pode admitir o formalismo em excesso, que acaba por
prejudicar a administração pública. Nas palavras do professor Marçal Justen Filho:
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"Não é incomum constar do edital que o descumprimento
a qualquer exigência formal acarretará a nulidade da
proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada
pelo principio da razoabilidade. E necessário ponderar os
interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de
tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam a
eliminação de propostas vantajosas para os cofres
públicos. Certamente, não haveria conflito se o ato
convocatório reservasse a sangão de nulidade apenas
para as desconformidades efetivamente relevantes. Mas
nem sempre é assim. Quando o defeito é irrelevante, tem
de interpretar-se a regra do edital com atenuação."
(JUSTEN FILHO, Margal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 9° edição. Sao Paulo: Dialética,
2002. p. 428).

Conforme exposto, o principio da vinculação ao edital não
pode ser interpretado rigorosamente de forma a se sobrepor ao objetivo da licitação
e ao interesse público.

Desta forma, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO. VINCULA ÇÃO AO EDITAL.
FORMALISMO. EXCESSO. - Deve ser desconsiderado o
excesso de formalismo que venha a prejudicar o interesse
público. — Não é razoável a desclassificação da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese
de meros equívocos formais.
A ausência de juntada da cópia da Convenção Coletiva do
Trabalho e a "suposta" falta de especificação da reserva
técnica incidente sobre os insumos nenhum prejuízo
trouxe ao Certame e à Administração. (TRF4, MAS
2000.04,01,111700-0, Terceira Turma, Relator Eduardo
Tonetto PicareHi, DJ 03/ 04/2002).

Desta feita, ressalta-se que o excesso de formalismo não pode
ser encarado pela Administração a ponto de excluir a Recorrente, licitante que
oferece condições mais vantajosas para a execução do obieto da licitação.

Neste feito e diante das explanações supracitadas, requer
a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da requerente no processo licitatório.
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b) DO ALEGADO DESATENDIMENTO AO ITEM 49.4

Alegam as assistentes técnicas, que a Recorrente não
apresentou acervo de capacidade técnica de cada membro da equipe.

No entanto, tal entendimento merece reformas, conforme será
exposto.

Ocorre que o item 49.4 do referido Edital refere-se
apresentação de Declaração da empresa licitante, INDICANDO a equipe técnica
que será responsável pela elaboração dos projetos.

Sendo assim, a Recorrente INDICOU em documento próprio, o
nome dos competentes profissionais, engenheiros civil e eletricista que farão parte
da equipe técnica para elaboração do projeto da Câmara Municipal de Londrina.

No entanto, a Recorrente foi inabilitada sob a alegação de que
não teria entregue a documentação de cada membro da equipe.

Porém, em nenhum item do Edital há exiqência para
apresentação de documentação quanto aos integrantes da equipe técnica.

Trazendo à luz termos práticos, o verbo INDICAR significa
"apontar", "mostrar" como comprovam inúmeros dicionários da lingua portuguesa.

0 item 49.9 do edital exige, escrito em negrito, a apresentação
de Declaração da empresa indicando a equipe técnica.

Comprovação da qual, não se furtou a Recorrente.

O próprio item do Edital expõe a necessidade de apresentar
uma DECLARAÇÃO, e que nesta DECLARAÇÃO se INDIQUE a equipe técnica.
Indicação feita devidamente pela Recorrente em Declaração especifica, conforme 
solicitado no Edital.

Desta forma, não podem ser exigidos documentos além do
requerido no Edital. Tal exigência fere o principio da EFICIENCIA, principio
constitucional da Administração Pública cuja atividade administrativa deve ser
pautada na presteza e eficiência.

A Recorrente, apresentou a Declaração com a INDICAÇÃO
da equipe técnica, conforme especificado no item 49.4 do edital de Licitação.

Se havia necessidade de entregar qualquer outro documento
que não somente a Declaração com a INDICAÇÃO da equipe, mostrou-se
totalmente ineficaz a redação do item 49.4.
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Sendo assim e tendo a Recorrente apresentado a devida e
exigida Declaração, requer a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO no processo
licitatório.

E se assim não entender este nobre Julgador, que seja
requerido a correção e republicação do Edital, para o emendado do item 49.4 e
correta participação de todos os licitantes, em conformidade com o principio
da igualdade 

c) DO ALEGADO DESATENDIMENTO AO ITEM 49.1

Alegam as assistentes técnicas que a Recorrente não teria
apresentado "certidão de registro de pessoa física junto ao conselho de classe de
dois dos membros da equipe técnica indicada pela empresa".

Ocorre que, o item 49.1 exige a comprovação de registro da
empresa e do responsável técnico pelo projeto e não dos profissionais que farão
parte da equipe técnica.

Conforme Edital:

49.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) mediante
apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica,
comprovando que tanto a empresa quanto o responsável
técnico pelo projeto encontram-se em situação regular,
nos termos da Lei n° 5.194 de 24/12./66 e das Resoluções
n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA. (grifo nosso).

Exigência esta, devidamente contemplada pela Recorrente.

Desta forma, não há que se falar em registro de pessoa física
dos membros da equipe técnica indicada.

Portanto, tendo apresentado a devida documentação,
requer a CLASSIFICAÇÃO e HABILITACAO da Recorrente no processo
licitatório.

d) DA DESQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP
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A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.
EPP foi classificada e habilitada no Pregão n° 11/2019, Processo Administrativo
n°61/2018, porém, apresentando o MAIOR VALOR dentre todos os licitantes.

A Recorrente, dentre todos os licitantes apresentou o
MENOR VALOR  e, portanto, havia ganho o processo licitatório.

No entanto, conforme explanações já aduzidas, por questões
incertas, foi INABILITADA do certame.

Ocorre que a habilitação da empresa MEP ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA. EPP, fere o principio primordial do processo licitatório de
redução de custos com oferta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

A empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.
EPP, dentre os 05 (cinco) licitantes, ofereceu o MAIOR VALOR! 

A Recorrente, CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
LTDA — EPP, apresentou a documentação exigida no processo licitatório, mostrou-
se competente para atuar na obra obieto da licitação e ofertou a PROPOSTA DE
MENOR VALOR.

Todos os critérios licitatórios foram devidamente preenchidos!

A própria Constituição Federal obriga que se tenha como
critério, o MENOR PREÇO.

A intenção é garantir economia aos escassos recursos
públicos contratando serviços simples pelo menor custo disponível no mercado.
Tem, portanto, o processo licitatório, por objetivo filtrar a proposta mais vantajosa ao
interesse público.

Segue neste sentido, o cumprimento ao principio constitucional
administrativo da EFICIÊNCIA, segundo o qual a Administração Pública deve ater
seus objetivos à incessante busca pelo mais adequado resultado, sob o mais baixo
custo possível.

Portanto, atendendo a finalidade maior da Administração
Pública, qual seja a de priorizar propostas de MENOR VALOR, a Recorrente CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, mostra-se, como demonstrou
desde o primeiro momento do processo licitatório, a opção mais vantajosa.

Portanto, a empresa MEP ARQUITETURA E 
PLANEJAMENTO LTDA. EPP, encontra-se em situação mais desvantajosa
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dentre todas as licitantes, devendo inquestionavelmente ser considerada
inabilitada.

Vale lembrar, que o descumprimento a um principio basilar do
Direito, afronta o sistema jurídico brasileiro.

Ante ao exposto, requer a inabilitação da empresa licitante
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP, uma vez que contraria os
princípios mencionado alhures, devendo prontamente ser considerada nula. 

Por fim, perante todo o exposto requer a HABILITAÇÃO da 
empresa licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, por
apresentar, inquestionavelmente a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA e de 
MENOR VALOR.

III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

A) 0 recebimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO
tempestivo para CLASSIFICAR e HABILITAR a empresa
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP,
consoante à fundamentação supra;

B) Seja anulada a decisão da habilitação da licitante
impugnada, declarando-se a empresa MEP
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP, 
INABILITADA para prosseguir no pleito. 

Na hipótese do não conhecimento do recurso por essa
Comissão de Licitação, requer-se o direcionamento deste à autoridade superior,
conforme inciso XVIII, do artigo 4° da Lei 10.520/2002 c/c incisos I e V do art. 50 da
Lei 9.784/99.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Piracicaba/SP, 1 de setembro de 2019.

Bárbara Rael oreira
OAB/SP 282.506
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº

11/2019

Pregão Presencial nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019
Objeto: Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Senhor Presidente, nos termos do item 59 do Edital do Pregão Presencial nº

11/2019,  encaminho  para  decisão  acerca  dos  recursos  administrativos  apresentados  pelas

empresas interessadas contra as decisões do Pregoeiro, nos termos abaixo: 

1. HISTÓRICO FÁTICO

O Pregão  Presencial  nº  11/2019,  após  quatro  sessões  públicas,  teve,  em

28/03/2019,  como  vencedora  declarada  a  empresa  MEP  ARQUITETURA  E

PLANEJAMENTO LTDA EPP, originalmente classificada em 5º lugar na análise de proposta,

pelo valor global de R$ 255.000,00, conforme se pode ver no quadro resumo abaixo:

Colocação Empresa Proposta 
inicial (R$)

Proposta 
final (R$)

Status

1º CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA 137.830,66 107.000,00 Inabilitada

2º CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA 140.654,82 108.000,00 Inabilitada

3º NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA 248.162,98 167.000,00 Inabilitada

4º  CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 221.051,60 167.500,00 Inabilitada

5º MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA 
EPP

279.944,00 255.000,00 Habilitada

Em apertada síntese, sucedeu que a primeira e a segunda colocada foram

inabilitadas pelo não atendimento dos requisitos de qualificação técnica do item 49 do edital

do certame (conforme relatado nas atas da primeira e da segunda sessão, fls. 454-457 e 581-

582).  Em seguida,  o  pregoeiro  reabriu  a  etapa  de  lances  com as  empresas  originalmente

classificada em 3º, 4º e 5º lugares e acabou novamente inabilitando a 3ª e a 4ª colocadas,
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também  por  problemas  de  qualificação  técnica.  Desse  modo,  o  Pregoeiro  negociou

diretamente a redução de preço com a 5ª colocada que, após análise de sua documentação, foi

declarada habilitada (conforme ata de fls. 649-651 e 841-842).

Assim,  nas  sessões  em  que  as  declarações  de  inabilitação  ocorreram

(segunda  e  quarta  sessões  públicas),  as  empresas  CORSI  ARQUITETURA  E

CONSTRUÇÕES  LTDA,  CALTER  DO  BRASIL  ENGENHARIA  LTDA  e  NS

ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA manifestaram motivadamente sua intenção de

recorrer e, dentre estas, apenas as empresas CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES

LTDA e  NS  ENGENHARIA &  CONSTRUÇÕES  LTDA apresentaram  suas  razões  por

escrito.

A empresa CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, embora tenha

feito registrar em ata sua intenção de recorrer, não apresentou as razões por escrito e, por isso,

não será aqui objeto de análise.

Os recursos apresentados serão analisados abaixo, separadamente.

2.  DA  ANÁLISE  DO  RECURSO  APRESENTADO  PELA  EMPRESA  CORSI

ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

2.1 Do Recurso apresentado pela empresa CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES

LTDA

A  empresa  CORSI  ARQUITETURA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  fez

registrar na ata da segunda sessão pública sua intenção de recorrer nos seguintes termos: “O

representante da empresa CORSI […] manifestou interesse em recorrer de sua inabilitação

alegando que a redação dos itens 49.1 e 49.4 do Edital não permite concluir claramente que

seria obrigatória a apresentação do acervo técnico de todos os componentes da equipe técnica

indicada pela empresa.”

Assim, no dia 2 de setembro de 2019, encaminhou por e-mail suas razões

recursais e, em 04 de setembro de 2019, protocolou as originais na CML, sob o nº 1321,

alegando, em síntese: 

(a) Que a inabilitação por divergência de informações do contrato social e

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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do registro de Pessoa Jurídica do CAU, em relação ao objeto social e ao capital social,  é

excesso de formalismo; que no Edital não há nenhuma menção ao capital social das empresas

licitantes e que a inabilitação por esse motivo viola o item 73 do Edital e que por isso a

Recorrente deve ser classificada e habilitada.

(b) Que a inabilitação pelo desatendimento do item 49.4 não deve prosperar

porque o referido item se refere à apresentação de declaração da empresa indicando a equipe

técnica responsável pela elaboração dos projetos e isso a Recorrente fez e que “em nenhum

item do Edital há exigência para apresentação de documentação quanto aos integrantes da

equipe técnica”.

Além disso, apontou:

O item 49.9 do edital  exige,  escrito  em negrito,  a  apresentação de
Declaração da empresa indicando a equipe técnica. Comprovação da
qual, não se furtou a Recorrente.
O  próprio  item  do  Edital  expõe  a  necessidade  de  apresentar  uma
DECLARAÇÃO, e que nesta DECLARAÇÃO se INDIQUE a equipe
técnica. Indicação feita devidamente pela Recorrente em Declaração
específica, conforme solicitado no Edital.
Desta forma, não podem ser exigidos documentos além do requerido
no  Edital.  Tal  exigência  fere  o  princípio  da  EFICIÊNCIA  [sic],
princípio  constitucional  da  Administração  Pública  cuja  atividade
administrativa deve ser pautada na presteza e eficiência.
[…]
Se havia necessidade de entregar qualquer outro documento que não
somente  a  Declaração  com  a  INDICAÇÃO  da  equipe,  mostrou-se
totalmente ineficaz a redação do item 49.4.
(ênfases do autor)

Requer,  neste  ponto,  a  sua  classificação  e  habilitação,  ou,  de  maneira

subsidiária, a republicação do Edital com emenda do item 49.4, em obediência ao princípio da

isonomia.

(c) Que o item 49.1 do Edital exigia apenas a comprovação de registro da

empresa e do responsável técnico pelo projeto e não dos profissionais que indicados como

integrantes da equipe técnica e que, portanto, não a apresentação do registro de pessoa física

não é exigível no caso e que, por isso, a empresa deve ser classificada e habilitada.

(d)  Por  fim,  alega  que  a  empresa  vencedora,  MEP ARQUITETURA E

PLANEJAMENTO LTDA EPP, deve ser inabilitada do certame, pois apresentou o preço mais

alto dentre todos os licitantes. Afirma que a empresa vencedora “encontra-se em situação mais
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desvantajosa  dentre  todas  as  licitantes,  devendo  inquestionavelmente  ser  considerada

inabilitada” e, a partir disso, requer a inabilitação da empresa MEP ARQUITETURA.

Ao final,  requer  o  recebimento  do  recurso  para  classificar  e  habilitar  a

Recorrente, bem como a anulação da decisão de habilitação da licitante vencedora.

Não foram apresentadas contrarrazões a este recurso.

2.2. Da admissibilidade do recurso

Nos termos do item 57 do edital do certame, pode-se dizer que os requisitos

de admissibilidade dos recursos administrativo no âmbito do Pregão são (a) tempestividade e

(b) compatibilidade das razões escritas com o manifestado na sessão pública e registrado em

ata.

Com relação à tempestividade, conforme mencionado no item 2.1 acima, as

razões  recursais  escritas  foram encaminhadas  por  e-mail  no  dia  2  de  setembro  de  2019

(terceiro dia útil após a declaração do vencedor) e, em 04 de setembro de 2019 (segundo dia

útil após o envio por e-mail), foram protocoladas as originais na CML. Pode-se ver então que,

nos termos dos itens 55 e 58 do Edital, o recurso é tempestivo.

Para  verificar  o  atendimento  do  segundo  requisito,  deve-se  comparar  o

conteúdo das razões escritas com o conteúdo da impugnação registrado em ata, pelo qual a

Recorrente “manifestou interesse em recorrer de sua inabilitação alegando que a redação dos

itens  49.1  e  49.4  do  Edital  não  permite  concluir  claramente  que  seria  obrigatória  a

apresentação do acervo técnico de todos os  componentes  da equipe técnica indicada pela

empresa”1.

Nesse exercício, se percebe que as alegações indicadas nas alíneas “a” e “d”

do item 2.1 acima não têm relação com os motivos de inabilitação, nem com os fundamentos

recursais indicados pela própria Recorrente na ata da sessão.

Isso porque a divergência de informações do contrato social e do registro de

Pessoa Jurídica do CAU, em relação ao objeto social e ao capital social (alegação da alínea

“a”), sequer constituiu motivo de inabilitação. Além disso, a alegação da alínea “d” do item

2.1 acima, em que a Recorrente pede a inabilitação da empresa vencedora do certame por ter

apresentado o preço mais alto, não constou em ata como fundamento de recurso e as razões

1 Manifestação  de  interesse  de  interposição  de recurso  registrada  na  Ata  da  segunda sessão  pública  pela
Recorrente.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
, c

on
fo

rm
e 

a 
M

ed
id

a 
P

ro
vi

só
ria

 n
º 

2.
20

0-
2 

de
 2

4/
08

/2
00

1 
e 

a 
R

es
ol

uç
ão

 n
º 

12
0 

de
 0

4/
06

/2
01

8 
da

 M
es

a 
E

xe
cu

tiv
a 

da
 C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

Lo
nd

rin
a.

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
 d

a 
C

âm
ar

a 
at

ra
vé

s 
do

 li
nk

: h
ttp

s:
//w

w
w

1.
cm

l.p
r.

go
v.

br
/c

m
l/s

ite
/ti

pa
ut

en
tic

o.
xh

tm
l, 

in
fo

rm
an

do
 n

úm
er

o 
do

 p
ro

ce
ss

o=
25

77
8 

e 
o 

nú
m

er
o 

do
 d

oc
um

en
to

=
23

23
5

Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 23-09-2019 às 15:28:26

Doc juntado em:23/09/2019, Seq.:4.35, por:luizfernando  pag. 892 



recursais entregues não apontam motivo sério de inabilitação.

Perceba-se que o motivo alegado, o fato de ter apresentado o preço mais alto

dentre os participantes, além de revelar confusão entre as etapas/conceitos de classificação e

habilitação, não apresenta nada de substancial, pois o simples fato do preço ser mais alto,

desde que esteja abaixo do preço fixado como máximo, não desclassifica um licitante.

Assim, as alegações das alíneas “a” e “d” do item 2.1 acima não merecem

ser conhecidas.

Com relação ao alegado na alínea “b” do item 2.1 acima, no exercício de

comparação entre o registrado em ata e o conteúdo das alegações escritas, logo se percebe a

compatibilidade, fazendo com que a alegação da alínea “b” seja conhecida.

Acerca da impugnação constante da alínea “c”, apesar de não ter relação

com o conteúdo  da  impugnação  registrado  em ata  pela  Recorrente,  percebe-se  que  seria

fundamento relevante para, por meio do direito de petição do art. 5º, XXXIV, alínea “a” da

Constituição Federal,  provocar,  a depender do seu mérito, a autotutela administrativa,  que

consiste no poder da Administração Pública de rever seus próprios atos.

Assim, o recurso apresentado pela empresa é admissível quanto à alegação

da alínea “b” do item 2.1 acima e a alegação da alínea “c” será analisada como exercício do

direito de petição apto a provocar, se procedente, a autotutela administrativa.

Já  as  alegações  indicadas  nas  alíneas  “a”  e  “d”  do  item 2.1  não  serão

conhecidas.

2.3 Da análise de mérito

Como se viu, a recorrente se insurge contra a decisão do Pregoeiro que a

inabilitou  ao  considerar  que  não  foi  comprovada  qualificação  técnica  da  equipe  técnica

indicada pela empresa a título de qualificação técnica profissional.

Desse  modo,  convém,  inicialmente,  trazer  os  termos  do  edital  sobre

qualificação técnica e a descrição básica dos acervos técnicos apresentados pela Recorrente.

Dispõe o item 49 do Edital do certame:

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
49.1  Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional

de  Engenharia  e  Agronomia  (CREA) e/ou  no  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo (CAU) mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica,  comprovando que tanto a empresa quanto o responsável  técnico
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pelo projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.° 5.194
de 24/12/66 e das Resoluções n° 218/73 e n° 266/79 do CONFEA.

49.2 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta
licitação,  por  meio  da  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico
acompanhado de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  em nome dos  responsáveis  pela
elaboração dos projetos, devidamente registrado no CREA/CAU.

49.2.1 Considera-se compatível com o objeto desta licitação
a elaboração dos seguintes projetos de edificação, com área projetada igual
ou superior a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m²:

49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo;
49.2.3 Projeto de estrutura metálica;
49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção

contra incêndios;
49.2.5 Projeto de instalações elétricas;
49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

49.3  Declaração  da  empresa  indicando  o  profissional  que  será  o
Coordenador  Geral  (engenheiro civil  ou  arquiteto  e  urbanista)  da  Equipe
Técnica para execução dos serviços.

49.4Declaração da empresa indicando a equipe técnica que será
responsável pela elaboração dos projetos objeto desta licitação,  detentores
dos  acervos  e  atestados  de  capacidade  técnica  apresentados  pela
empresa  no  item  49.2 acima,  devendo  a  equipe  ser  composta  por,  no
mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil  e 1 (um)
Engenheiro Eletricista.

49.5Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa
licitante no subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de
projeto.

49.6Comprovação  de  que  o  Coordenador  Geral  para  o  projeto,
indicado pela empresa no subitem 49.3, pertence ao quadro permanente de
empregados da empresa, na data da abertura da licitação, através da Carteira
de Trabalho e Previdência Social ou de seu respectivo Contrato de Prestação
de Serviços ou, caso o Coordenador Geral para o projeto seja o sócio ou
acionista  da  licitante,  deverá  fazer  prova  através  do  Contrato  Social  ou
Estatuto.

Como  se  vê,  foi  exigido  que  a  empresa  apresentasse,  dentre  outros

requisitos, dois itens relacionados entre si: (a) a Certidão de Acervo Técnico em projetos de

edificação com área projetada igual  ou superior  a 1.500,00 (um mil  e  quinhentos)  m² de

projetos dos tipos indicados nos subitens 49.2.2 a 49.2.6 em nome dos responsáveis; e (b) a

indicação de a equipe técnica responsável pela elaboração dos projetos da CML, devendo ser

composta por, ao menos, 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um)

Engenheiro  Eletricista  e  eles  devem ser  os  detentores  dos  atestados  e  do  acervo  técnico

exigido nos subitens do item 49.2. 
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Perceba-se que as exigências são complementares porque o item 49.4 do

Edital  dispõe  que  a  equipe  técnica  deve  ser  composta  pelos  “detentores  dos  acervos  e

atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2”. Ou seja, existe uma

estreita  relação  entre  os  itens  49.2  e  49.4  pois  exige-se  que  os  detentores  dos  acervos

apresentados sejam os mesmos profissionais que compõem a equipe técnica.

Entretanto, a Recorrente apresentou a declaração indicando os componentes

da equipe técnica (fl. 441 dos autos), mas apresentou Acervos Técnicos e atestados em nome

apenas do Coordenador da Equipe Técnica, o Arquiteto Moacyr Corsi Junior. Isso se vê pelas

Certidões de Acervo Técnico com Atestado apresentadas, as de nº 507007 (fls. 411-423), nº

441336 (fls. 424-431) e nº 441343 (fls. 432-439), todas emitidas pelo Conselho de Arquitetura

e Urbanismo.

Ou seja, a Recorrente não apresentou Certidões de Acervo Técnico dos

outros membros da Equipe Técnica, mas apenas do Coordenador.

Os documentos apresentados, portanto, são insuficientes para comprovar o

cumprimento das exigências dos itens 49.2 e 49.4 do Edital.

Assim, não basta a afirmação da empresa, conforme fez registrar na ata da

segunda sessão pública, que “a redação dos itens 49.1 e 49.4 do Edital não permite concluir

claramente que seria obrigatória a apresentação do acervo técnico de todos os componentes da

equipe técnica indicada pela empresa” pois, conforme se viu pela transcrição do item 49.4 do

Edital, este exigia que os membros da Equipe Técnica – e não apenas o seu Coordenador,

frise-se – deveriam ser os detentores dos atestados e acervos técnicos apresentados para

comprovação dos requisitos do item 49.2 do Edital.

Assim,  não há obscuridade nas  exigências  do Edital,  pois  seu item 49.4

dispõe claramente que os membros da Equipe Técnica devem ser os “detentores dos acervos e

atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2”. 

 Com relação à alegação da alínea “c” do item 2.1 acima, aqui aceita como

exercício do direito de petição, onde a empresa alega que o item 49.1 do Edital exigia apenas

a comprovação de registro da empresa e de registro do responsável técnico pelo projeto e não

dos profissionais que indicados como integrantes da equipe técnica e que, portanto, não a

apresentação do registro de pessoa física não seria exigível no caso.

Inicialmente, é necessário distinguir entre ser responsável pelo projeto (por
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um ou mais dos diversos projetos que são objeto dessa licitação) e ser Coordenador da Equipe

Técnica indicada pela empresa – pois a empresa, em sua alegação, parece confundir essas

funções.

A  distinção  é  necessária  porque  um  membro  da  equipe  técnica,  um

engenheiro  eletricista,  por  exemplo,  pode  ser  responsável  pelo  projeto  em  sua  área  de

especialidade  –  nesse  caso,  ele  será  o  responsável  técnico  –  sem,  necessariamente,  ser

coordenador da equipe técnica. A função de Coordenador de Equipe Técnica, por sua vez,

pode ser exercida por qualquer um dos membros da Equipe Técnica indicada pela empresa,

seja um Arquiteto, um Eng. Civil ou um Eng. Eletricista, mas isso não implicará que ele seja o

responsável técnico por projetos de áreas diferentes da sua especialidade.

A  função  de  Coordenador  da  Equipe  Técnica  torna  o  Coordenador

responsável,  com o perdão do truísmo,  pela  coordenação dos trabalhos,  pois são projetos

diferentes, de áreas diferentes de expertise e que devem ser compatibilizados, mas não o torna

responsável  técnico,  no  estrito  sentido  do  termo,  pelos  projetos  de  áreas  diversas  da  sua

formação.

Assim, se o Coordenador da Equipe Técnica for um Arquiteto, por exemplo,

como no caso da Recorrente, ele será responsável técnico,  no sentido estrito,  apenas pelo

projeto arquitetônico, mas não será responsável técnico pelo projeto de instalações elétricas,

por exemplo. 

A responsabilidade  do  Coordenador  da  Equipe  Técnica  será  apenas  no

sentido  de  coordenar  as  atividades  para  que  os  vários  projetos  sejam  compatíveis  e

harmônicos entre si.

Assim, o Edital, ao exigir certidão de pessoa física do responsável técnico

do projeto o fez exigindo que cada responsável técnico apresentado como membro da Equipe

Técnica tenha apresentada também a certidão de registro da pessoa física.

Assim, as alegações da alínea “b” e “c” do item 2.1 acima não merecem

acolhida.

2.4 Conclusão

Assim, diante do exposto, o Pregoeiro mantém sua decisão de inabilitar a

empresa  CORSI  ARQUITETURA E  CONSTRUÇÕES  LTDA com  fundamento  na  não
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apresentação de acervo técnico de dois dos três membros da Equipe Técnica por ela indicados

e pela falta de apresentação de certidão de pessoa física dos demais membros da Equipe

Técnica, não atendendo às exigências dos itens 49.2 e 49.4 do Edital.

3.  DA  ANÁLISE  DO  RECURSO  APRESENTADO  PELA  EMPRESA  NS

ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

3.1  Do  Recurso  apresentado  pela  empresa  NS  ENGENHARIA &  CONSTRUÇÕES

LTDA

A empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA fez registrar na

ata na quarta sessão pública sua intenção de recorrer nos seguintes termos: “[o representante

da empresa] manifestou intenção de recorrer da decisão alegando que o acervo técnico do

projeto arquitetônico apresenta área total de edificação acima do exigido no Edital.” 

Assim, no dia 02 de setembro de 2019 apresentou suas razões recursais,

protocoladas sob o nº 1310, alegando, em síntese, que “Houve uma avaliação equivocada do

acervo técnico, já que a empresa NS ENGENHARIA, tem acervo técnico com metragem bem

superior para as mesmas exigências técnicas explícitas no Edital” e que a empresa sagrou-se

vencedora  de  certame  na  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  (PML)  cujo  objeto  era  de

‘Elaboração  de  projetos  completos  para  reforma  da  sede  da  Prefeitura  do  Município  de

Londrina’ (TP/SMGP-009/2013 – Processo Administrativo nº 0515/2013) e que nesse certame

foi exigida a demonstração de aptidão para obras de edificação igual ou superior a 3.000,00

m² (três mil metros quadrados).

Argumenta que se a empresa tinha aptidão para disputar evencer naquele

certame, onde a exigência de metragem era maior do que no realizado pela CML, tem aptidão

para ser habilitada no certame da CML.

Além  disso,  acrescenta  que  apresentou  como  qualificação  técnica,  no

certame da PML, o mesmo acervo técnico apresentado no certame da CML e que não faria

sentido a empresa ser habilitada em um certame que exigia uma metragem maior e inabilitada

em um certame cuja exigência é de uma metragem menor tendo, nos dois casos, apresentado o

mesmo acervo técnico.

Aponta  que  a  inabilitação  no  certame  da  CML  evidenciaria  um

comportamento contraditório da Administração Municipal, violando a segurança jurídica e a
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boa-fé objetiva, isso porque se o acervo apresentado foi aceito em um certame cuja exigência

era de 3.000 m², isso criaria uma expectativa que o mesmo acervo seja aceito em um certame

que exige 1.500 m², no caso de “Editais equivalentes/idênticos”.

Ao  final,  requer  a  reforma  da  decisão  de  inabilitação  da  empresa,

considerando-a  habilitada  e,  portanto,  vencedora  do  certame e  a  juntada  dos  documentos

anexos ao recurso (trechos do Edital  do certame da PML, atestado de capacidade técnica

assinado pelo corpo técnico da PML, inclusive pela Eng.ª Civil Niscléa Fabiano Pedroso, que

atuou como assistente no certame da CML e outros documentos).

Não foram apresentadas contrarrazões a este recurso.

3.2 Da admissibilidade do recurso

Nos termos do item 57 do edital do certame, pode-se dizer que os requisitos

de admissibilidade dos recursos administrativo no âmbito do Pregão são (a) compatibilidade

das  razões  escritas  com  o  manifestado  na  sessão  pública  e  registrado  em  ata  e  (b)

tempestividade.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que a empresa fez registrar em

ata conteúdo de impugnação compatível com o apresentado em suas razões escritas.

Com relação à tempestividade, conforme mencionado no item 3.1 acima, as

razões recursais escritas foram protocoladas na CML no dia 2 de setembro de 2019 (terceiro

dia útil após a declaração do vencedor). Pode-se ver então que, nos termos dos itens 55 do

Edital, o recurso é tempestivo.

Assim, o recurso apresentado pela empresa é admissível.

3.3 Da análise de mérito

Como se viu, a Recorrente contesta a decisão do Pregoeiro que a inabilitou

ao considerar que não foi comprovada qualificação técnica de um dos membros da Equipe

Técnica indicada pela empresa a título de qualificação técnica profissional.

Desse  modo,  convém,  inicialmente,  trazer  os  termos  do  edital  sobre

qualificação técnica e a descrição básica dos acervos técnicos apresentados pela Recorrente.

Dispõe o item 49.2 do Edital do certame:
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49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
[…]
49.2  Prova  de  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta
licitação,  por  meio  da  apresentação  de  Certidão  de  Acervo  Técnico
acompanhado de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  em nome dos  responsáveis  pela
elaboração dos projetos, devidamente registrado no CREA/CAU.

49.2.1  Considera-se  compatível com  o  objeto  desta  licitação  a
elaboração dos seguintes projetos de edificação, com área projetada igual ou
superior a  1.500,00 (um mil e quinhentos) m²:

49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo;
49.2.3 Projeto de estrutura metálica;
49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra

incêndios;
49.2.5 Projeto de instalações elétricas;
49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

Como se vê, foi exigido que as empresas interessadas apresentassem, dentre

outros requisitos, o acervo técnico dos membros da Equipe Técnica por ela indicada e que tal

acervo deveria  atender  aos  requisitos  dos  subitens  do item 49.2 de  modo a comprovar  a

“aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características,

quantidades  e  prazos  com o  objeto”.  Observe-se  ainda  que  o  subitem  49.2.1  definiu  os

critérios do que seria considerado “pertinente e compatível em características, quantidades e

prazos com o objeto”, exigindo que os membros da Equipe Técnica tivessem, em seu acervo

técnico, a elaboração de projetos de edificação, com área projetada igual ou superior a

1.500,00 (um mil e quinhentos) m² dos tipos que menciona nos subitens 49.2.2 a 49.2.6.

Ou seja, os acervos técnicos deveriam demonstrar experiência anterior dos

membros da Equipe Técnica na elaboração de projetos de edificação (no singular, destaque-

se) que tivesse, ao menos, 1.500,00 m² nas áreas indicadas nos subitens 49.2.2 a 49.2.6.

Entretanto,  a  Recorrente  não  logrou  de  demonstrar  o  requisito  de  área

mínima de uma das componentes da Equipe Técnica. Isso porque apresentou como acervo

técnico da Arquiteta Viviane Ronchi D’Andréa (indicada como membra da Equipe Técnica na

declaração de fls. 645) a Certidão de Acervo Técnico nº 416/2004 do CREA-PR (fls. 623-624)

na qual consta “projeto arquitetônico de um Condomínio Horizontal fechado com área total de

24.754,72  m²,  contendo  55  (cinquenta  e  cinco)  lotes  com área  total  de  17.993,69  m²,  e

3.224,88 m² de área construída referente a 55 unidades residenciais de 54,28 m² cada,
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guarita com 6,46 m², cobertura e acesso principal com 38,20 m² e saldo de festa com 194,82

m²”.

A  inabilitação  ocorreu,  portanto,  devido  à  não  comprovação  do

atendimento  da  metragem  mínima  indicada  no  subitem  49.2.2  do  Edital,  pois  a

experiência  de  elaboração  de  projeto  de  55 edificações  de  54,28 m²  cada não  atende  o

requisito da elaboração de projeto de uma edificação de, no mínimo, 1.500 m².

A Recorrente, entretanto alega que houve equívoco na inabilitação pois o

mesmo acervo técnico foi aceito na habilitação da Recorrente em licitação de reforma da sede

da  Prefeitura  Municipal  de  Londrina  na  qual  a  exigência  de  metragem,  para  fins  de

qualificação técnica,  era  o  dobro  (3.000,00 m²)  e  que  a  mesma técnica  que  analisou sua

documentação  recomendou  sua  inabilitação  no  certame  da  CML assinou  o  atestado  de

capacidade técnica após a realização dos serviços, de modo que haveria um comportamento

contraditório  da Administração Municipal,  violando a segurança  jurídica,  pelo  fato de  ter

tomado decisões distintas em certames com exigências “equivalentes/idênticas”.

Entretanto, não tem razão a recorrente.

Em  primeiro  lugar  –  e  aqui  está  a  razão  da  exigência  de  projeto  de

edificação (no singular, repise-se) de dimensão igual ou superior à definida no Edital e não de

várias edificações que totalizem a metragem exigida no Edital – porque as exigências técnicas

de uma edificação com 1.500,00 m² são superiores em aspectos técnicos, de acessibilidade, de

aprovação  etc  do  que  as  exigências  de  vários  projetos  de  54,28  m²  (como  no  acervo

apresentado  pela  Recorrente),  de  modo  que  a  experiência  na  elaboração  de  projeto

arquitetônico para a construção de várias residências de aproximadamente 50 m²s, ainda que

em condomínio horizontal, não demonstra capacidade técnica para a elaboração de projeto de

edificação de mais de 1.500 m².

Em segundo lugar porque as decisões da Administração no âmbito do Poder

Executivo Municipal não vincula a Administração do Poder Legislativo Municipal, pois são

autônomos e independentes. Assim, a Câmara Municipal de Londrina não fica vinculada a

decisões administrativas da prefeitura.

Além disso, ainda que as decisões do Executivo Municipal vinculassem a

CML,  ad argumentandum tantum, dever-se-ia comparar a redação dos Editais da PML (no

qual  a  Recorrente  sagrou-se  vencedora)  e  da  CML para  concluir  se,  de  fato,  se  trata  de
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exigência equivalente ou até idêntica.

Pelo  que  se  nota,  o  trecho  do  Edital  da  Tomada  de  Preços  nº  09/2013

(Processo Administrativo nº 515/2013) onde é exigida qualificação técnica (item 1.2, inciso II

do Anexo II do referido Edital), que a própria Recorrente anexou à sua peça recursal, dispõe:

“Considera-se pertinente e compatível com o objeto em referência a execução de serviços de

elaboração de projetos arquitetônicos e complementares (hidráulico e elétrico) de edificações

com área igual ou superior a 3.000,00 m² (três mil metros quadrados)”.

Observe-se que o Edital da PML aceitava que a metragem mínima fosse

comprovada por meio de várias edificações, o que torna a situação diferente do caso da CML,

em análise, no qual o Edital exigia projetos de edificação (no singular, destaque-se), de modo

que ainda que existisse uma vinculação entre as decisões administrativas da PML e da CML,

tal vinculação só existia quando a exigência do Edital fosse idêntica, o que não é o caso.

Outro detalhe importante que afasta qualquer alegação de comportamento

contraditório da Administração Municipal é que a assinatura da técnica da PML que auxiliou

na análise dos documentos das empresas no certame da CML consta apenas no recebimento

dos serviços e no atestado de capacidade técnica. Entretanto, tais documentos não cuidam de

questões relacionadas à habilitação da empresa.

Desse modo, as alegações da Recorrente não merecem acolhida.

3.4 Conclusão

Diante do exposto, o Pregoeiro mantém sua decisão de inabilitar a empresa

NS  ENGENHARIA  &  CONSTRUÇÕES  LTDA,  pois  esta  não  logrou  comprovar  a

capacidade técnica na metragem exigida pelo Edital, sendo a aceitação anterior do mesmo

acervo técnico em certame da PML irrelevante para reverter a inabilitação, pois as instâncias

decisórias não estão vinculadas e, ainda que se vinculassem, as exigências dos certames da

PML e da CML são diferentes entre si.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo exposto, Senhor Presidente, o Pregoeiro mantém suas decisões de

inabilitar as Recorrentes, empresas CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e NS
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ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

Assim, encaminho os autos para a Assessoria Jurídica para parecer e, após,

para  a  Presidência  para  decisão  e,  se  for  o  caso,  adjudicação  do  objeto  à  vencedora  do

certame.

Londrina, 23 de setembro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PARECER JURÍDICO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2019 

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

ASSUNTO: Resposta aos recursos apresentados pelas empresas Corsi e NS Engenharia às suas 

respectivas inabilitações no PP nº 11/2019, cujo objeto é a contratação de serviço de elaboração 

de projetos completos para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina 

 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – 
LICITAÇÃO – PREGÃO – SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA – ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO – RECURSO – 
RATIFICAÇÃO DA RESPOSTA TÉCNICA 

 

O pregoeiro desta Casa solicita análise acerca dos rescursos ofertados 

pelas empresas CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e NS 

ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, e da resposta dada a eles, protocolados 

contra suas respectivas inabilitações no PP nº 11/2019, cujo objeto é a contratação de 

serviço de elaboração de projetos completos para reforma e adequação do edifício da 

Câmara Municipal de Londrina. 

Diante do laborioso relatório, fundamentação e conclusão escritos 

pelo Pregoeiro em sua resposta, não nos resta alternativa a não ser ratificar tal 

manifestação, em todos os seus termos, por já abordar todos os aspectos jurídicos sobre 

o tema.. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Londrina, 24 de setembro de 2019. 

 

 

Rafael Carvalho Neves dos Santos 
Advogado da CML 

OAB/PR 66.939 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº 11/2019 - Processo Administrativo nº 61/2019
Objeto:  Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Considerando  os  recursos  administrativos  apresentados  no  âmbito  da

licitação em epígrafe e o disposto nos itens 59 e 61.2 do Edital do certame e considerando a

manifestação do Pregoeiro de seq. 4.35 dos autos em epígrafe, decido conforme abaixo:

I  –  Ratifico  a  decisão  do  Pregoeiro  de  negar  provimento  aos  recursos

apresentadas  pelas  empresas  CORSI  ARQUITETURA E  CONSTRUÇÕES  LTDA e  NS

ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. (seqs. 4.32, 4.33 e 4.34 dos autos – fls. 843 -

888),  mantendo  portanto  a  decisão  que  inabilitou  as  recorrentes  e  que  declarou  como

vencedora do certame a empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP por

seus próprios fundamentos, conforme relatório e fundamentação do Pregoeiro de seq. 4.35

(fls.  889-902).

II  –  Adjudico  o  objeto  do  Pregão  Presencial  11/2019  à  empresa  MEP

ARQUITETURA  E  PLANEJAMENTO  LTDA  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

06.164.906/0001-28, pelo valor global de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil

reais).

Londrina, 25 de setembro de 2019.

Ailton da Silva Nantes

Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2019.  PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº  61/2018.  OBJETO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS

(ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 61/2018

O Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 183/2018, instaurou a sessão na data

fixada  pelo  Edital.  Foram  credenciados  cinco  empresas.  Realizada  a  etapa  de  lances  e

ordenada as propostas, as quatro primeiras colocadas foram inabilitadas, até que finalmente

foi habilitada e declarada vencedora a quinta colocada,  empresa MEP ARQUITETURA E

PLANEJAMENTO LTDA EPP, pelo valor global de R$ 255.000,00.

Duas  das  quatro  empresas  inabilitadas  interpuseram  recursos  administrativos,  que  foram

julgados  improcedentes  pela  Presidência  da  CML,  mantendo  as  decisões  do  Pregoeiro,

adjudicando o objeto de certame à empresa mencionada. O processo foi homologado pelo

Presidente  da  CML.  Informa-se  que  a  íntegra  dos  autos  está  disponível  para  consulta.

Londrina, 3 de outubro de 2019. Pregoeiro – Luiz Fernando Moraes Marendaz.

2 DA FASE INTERNA

O Processo Administrativo nº 61/2018 foi autuado em 26 de outubro de

2018 para atender solicitação da Diretoria-Geral Departamento de Administração Predial para

contratação do serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares)

para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

Após o recebimento e a consolidação do Termo de Referência (seq. 1.2), foi
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realizada a pesquisa mercadológica (seq. 1.3) e o preço máximo foi fixado pela Presidência

(seq. 2.1 e 2.2). Em seguida, a minuta de Edital foi elaborada (seq. 2.13) e o processo foi

encaminhado  para  controle  interno  prévio  da  Controladoria  (seq.  2.14)  que  sugeriu

diligências.

Cumpridas as diligências (seqs. 2.15 a 2.19), o processo foi encaminhado à

Assessoria Jurídica, cujo parecer foi favorável (seq 2.21). Foram cumpridas novas diligências

e foram obtidos novos pareceres da Controladoria e da Assessoria Jurídica (seqs. 2.22 a 2.28).

Em  seguida,  o  instrumento  convocatório  foi,  então,  assinado  e  publicado,  com  sessão

designada para o dia 23 de agosto de 2019 (seq. 3.1).

3 DA FASE EXTERNA

A fase  externa  da  licitação  se  desenvolveu  ao  longo  de  quatro  sessões

públicas (atas juntadas nas seq.  4.13,  4.17,  4.20 e  4.31) e terminou com a declaração de

vencedora, por parte do Pregoeiro, da empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

LTDA EPP, originalmente classificada em 5º lugar na análise de proposta, pelo valor global de

R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Houve  interposição  de  recursos  administrativos,  mas  as  decisões  do

Pregoeiro foram mantidas (seqs. 4.32 a 4.37)

Assim,  o  objeto  do  certame  foi  adjudicado  à  empresa  MEP

ARQUITETURA  E  PLANEJAMENTO  LTDA  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

06.164.906/0001-28 por ato da Presidência da CML.

Isto  posto,  encaminhamos  o  processo  administrativo  para  análise  e

homologação da licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Londrina, 2 de outubro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2019.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  61/2018.  OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)  PARA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

Homologo o resultado da licitação em epígrafe, de acordo com o exposto no

relatório do pregoeiro e o registrado nas atas das sessões públicas, bem como na decisão dos

recursos administrativos, que culminaram na adjudicação do objeto da presente licitação à

empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº

06.164.906/0001-28, pelo valor global de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil

reais), decompostos nos termos abaixo:

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e
adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina

Item Descrição Qtde
Valor unitário 

1 Projeto  Arquitetônico  completo  e  aprovado  —  incluso  layout  e
detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente 1 R$ 110.902,05

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 13.081,50

3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto
de  reforço/reparos  que  se  fizerem  necessários  na  edificação
existente,  estrutura  metálica  e  estrutura  de  cobertura,  estruturas
complementares, etc. (incluso fundações)

1 R$ 12.250,00

4 Projeto  de  instalações  hidrossanitárias  e  de  prevenção  contra
incêndios  completo  — incluso  GLP (se  necessário),  drenagem e
sistema de reaproveitamento de águas pluviais

1 R$ 34.884,00

5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo —
incluso  telefonia,  lógica,  cabeamento  estruturado,  SPDA,  antena,
alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização

1 R$ 48.998,45

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 34.884,00

Valor total da proposta: R$ 255.000,00

Londrina, 3 de outubro de 2019.

Ailton da Silva Nantes
Presidente
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Assunto: Contrato - Projeto de reforma da CML - Garan�a Contratual

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 08/10/2019 13:45

Para: financeiro@meparquitetura.arq.br, anacarolina@meparquitetura.arq.br

Boa tarde,

Segue anexa via digitalizada do Contrato Administrativo nº 32/2019 assinado hoje, cujo

objeto é a elaboração de projetos completos para a reforma da CML.

Informo que a via física do referido instrumento também será entregue à Contratada na

data de hoje.

Além disso, venho notificá-los para a apresentação da garantia contratual no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis contados da data da assinatura Contrato, nos termos da Cláusula Quarta do

instrumento contratual.

Cordialmente

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

CA32.2019assinado.pdf 4,2MB
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Assunto: Re: Contrato - Projeto de reforma da CML - Garan�a Contratual

De: "Rossianne - Mep Arquitetura e Planejamento" <financeiro@meparquitetura.arq.br>

Data: 08/10/2019 16:31

Para: <anacarolina@meparquitetura.arq.br>, "Luiz Fernando Moraes Marendaz"

<luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz,

Segue a Apólice Garantia do Contrato.

Favor acusar o recebimento!!

Att

Rossianne Mostasso
Gerente Administrativa

MEP Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário (em frente à Av. Castelo Branco)

CEP 86.050- 720 Londrina / Paraná - Brasil

Fone / Fax: +55 43 3328-1020

Site: www.meparquitetura.arq.br

Este documento contém informações de propriedade da MEP Arquitetura e Planejamento e não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou

utilizado, em parte ou integralmente, sem o conhecimento prévio da mesma.

Se você recebeu por engano, por favor, elimine-o e notifique por e-mail o remetente. Obrigado.

From: Luiz Fernando Moraes Marendaz

Sent: Tuesday, October 8, 2019 1:45 PM

To: financeiro@meparquitetura.arq.br ; anacarolina@meparquitetura.arq.br

Subject: Contrato - Projeto de reforma da CML - Garantia Contratual

Boa tarde,

Segue anexa via digitalizada do Contrato Administra�vo nº 32/2019

assinado hoje, cujo objeto é a elaboração de projetos completos para a

reforma da CML.

Informo que a via :sica do referido instrumento também será entregue à

Contratada na data de hoje.

Além disso, venho no�ficá-los para a apresentação da garan�a

contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da

assinatura Contrato, nos termos da Cláusula Quarta do instrumento

contratual.

Cordialmente

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Re: Contrato - Projeto de reforma da CML - Garantia Contratual  
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Ao CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo  a 
apólice de Seguro Garantia nº 014142019000507750120315, emitida em conformidade com a  MP nº
2.200-2/2001 
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, 
a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais. 

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice
impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada 
através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da 
apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142019000507750120315000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142019000507750120315 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série  do Certificado: 11DE1901115E60A8 Data e Hora Atual Oct  8 2019  3:49PM

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série  do Certificado: 11DE1901115E3C14 Data e Hora Atual Oct  8 2019  3:49PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:

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

Nº Apólice: 014142019000507750120315 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 1188379

Data da publicação: Oct  8 2019  3:49PM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
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 Apólice - Via Segurado
Proposta Dt. EmissãoFilial Apolice Endosso

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
RamoGrupo Modalidade
75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO7-RISCOS FINANCEIROS Executante Prestador Serviços / Obrigações Trab

DADOS DO SEGURADO
Nome CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 78.316.064/0001-93
Endereço Número Complemento
R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA 145
CEP Bairro Cidade UF
86015-903 CENTRO CIVICO LONDRINA PR

DADOS DO TOMADOR
Nome CNPJ
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP 06.164.906/0001-28
Endereço Número Complemento
R MILTON GAVETTI 369 - UNIV 0 SALA 01
CEP Bairro Cidade UF
86050-720 UNIV LONDRINA PR

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes
da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a
emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições
Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do
seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 12.750,00 (DOZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2019 AS 24:00H DO DIA 5 DE JUNHO DE 2020.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS
e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente
registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de
seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao
público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES LIMITES INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA

7519-Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciá R$ 12.750,00 08/10/2019 05/06/2020
CORRETOR

100555142            - SAN MARIUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA                                                      

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av  Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar  - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89 Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444

ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.brSAC: 0800-777-3123

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série  do Certificado: 11DE1901115E60A8 Data e Hora Atual Oct  8 2019  3:49PM
ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série  do Certificado: 11DE1901115E3C14 Data e Hora Atual Oct  8 2019  3:49PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º -
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras.
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Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
Grupo Ramo Modalidade
7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R$ 12.750,00

Período de Vigência: 08/10/2019 à 05/06/2020

Prêmio Líquido: R$ 170,00
Adicional de Fracionamento: R$ 0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito R$ 0,00

Prêmio Total: R$ 170,00

Condição de Pagamento: À vista

Numero de Prestações: 1

1ª Prestação: 170,00

Demais Prestações: 0,00

Forma de Cobrança: TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)

Vencimentos: 20/10/2019

MODALIDADES PRÊMIO TARIFÁRIO

7519-Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias R$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Atuarial, processo SUSEP nº
15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios
de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do
estabelecido em legislação específica.
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CONDIÇÕES PARTICULARES
Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
Grupo Ramo Modalidade

7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av
Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO:
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 78.316.064/0001-93, com sede à R GOVERNADOR PARIGOT DE
SOUZA, 145 - CENTRO CIVICO, Londrina, PR as obrigações do TOMADOR: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrito no
CNPJ sob o nº 06.164.906/0001-28, com sede à R MILTON GAVETTI 369 - UNIV, Londrina, PR até o valor de R$ 12.750,00 DOZE MIL E
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Importância Segurada - R$ 12.750,00
Vigência -  das 24:00h do dia 8 de Outubro de 2019 as 24:00h do dia 5 de Junho de 2020

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL,
ORIUNDO DO PROCESSO Nº 61/2018 E EDITAL Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES) PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO
EDIFICIO D A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2019. DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA
MODALIDADE PRESTADOR DE SERVIÇOS É DE 08/10/2019 A 05/06/2020, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 12.750,00.

 

 COBERTURA ADICIONAL:

 EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS
OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO
PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO
SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS
TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE
ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA  E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 08/10/2019 A 05/06/2020, SENDO QUE
AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA.

 

 A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS
ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO:

 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA
SEGURADA  DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA
IMPORTÂNCIA SEGURADA  DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.
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CONDIÇÕES PARTICULARES
Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
Grupo Ramo Modalidade

7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 12.750,00.

CURITIBA, 8 DE OUTUBRO DE 2019

Página: 5/18Doc juntado em:08/10/2019, Seq.:5.6, por:luizfernando  pag. 925 



OBJETO DA GARANTIA - ANEXO
Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
Grupo Ramo Modalidade

7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os
fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente
ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado,
especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o
pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro
ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao
pagamento de tributos, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de
emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer
prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo
segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

6. Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a Corporação uma Sociedade Anônima Norte
Americana que se subordina as Normas e Legislações internacionais e, portanto, deve manter políticas de proibição e/ou restrição nos
termos das resoluções das Nações Unidas, as leis ou os regulamentos da União Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as
sanções comerciais ou econômicas, estão excluídos todos e quaisquer prejuízos/sinistros reclamados por pessoa física ou jurídica que tenha
negócio e/ou atividade e/ou estejam  em situações que violem Leis, Sanções, Regulamento ou Embargos econômicos, tais como, mas não
se limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o
Financiamento do Terrorismo).

Página: 6/18Doc juntado em:08/10/2019, Seq.:5.6, por:luizfernando  pag. 926 



CONDIÇÕES ESPECIAIS
Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão

5-CURITIBA 014142019000507750120315 0000000 9647979 08/10/2019
Grupo Ramo Modalidade

7-RISCOS FINANCEIROS 75-SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de
serviços.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. DEFINIÇÕES:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n°
8.987/95:
I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato
principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais
como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. VIGÊNCIA:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; 
II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em
vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência
do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não
cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo
segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento
do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo
do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus
anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados
entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;
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4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após
análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o
sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição
Especial.

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

1. OBJETO:
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o
reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de
responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o
segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de
acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou
previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta
garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será
relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal,
firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do
pagamento de indenização, por cobertura contratada.
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria
de empregado, observando-se as datas e percentuais.
2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida
ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e
todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as
tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado
tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.
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3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou
previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de
responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s)
referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como
pelo réu/tomador.
3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus
direitos preservados até decisão definitiva.
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.
3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do
segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na
condenação do segurado.
3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo
do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional; 
b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados; 
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver. 
d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados; 
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal
dentro do período de vigência da apólice. 
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo
prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do
Trabalho.
3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;
3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1,
a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de
sinistro.

4. ACORDOS:
4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais
cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas
pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.
4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação
fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor
proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para
audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.
4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde
que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. INDENIZAÇÃO:
Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o
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limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO:
Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à
indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for
considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou
confessar.
III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo
Poder Judiciário.
IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material,
assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações
por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição
Especial.
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1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de
participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos; 
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV – regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos
em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro
Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um
plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou
cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais
e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo
e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de
Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações
cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que
deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a
procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos
termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores
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a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como
para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares,
para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer
mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr
a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a
aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento
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que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar
tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do
valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da
apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver
pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora
recorrer à execução do contrato de contra garantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a
título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver
parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com
a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro
dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu
representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do
respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato
principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as
particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da
vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade
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nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados
para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou
informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo
prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as
partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,
sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá
ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último
documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias
será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos
do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da
reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos
de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos
da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização,
a data de caracterização do sinistro; e
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b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo,
sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data
de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para
pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente
de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores
devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a
seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos
a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:
 O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
 I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
 II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade
do segurado;  
 III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
 IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;  
 V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro; 
 VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 
 VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

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

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o
que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas
Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a
um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições
Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente
será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo
4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no
item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

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

Relação a Ser Aplicada......................................................Relação a Ser Aplicada 
Sobre a Vigência Original...........% Do Prêmio..................Sobre a Vigência Original............% Do Prêmio 
Para a Obtenção de Prazo................................................Para a Obtenção de Prazo 
Anual em Dias...................................................................Anual em Dias
                                                                                               
15  /365..........................................13 ...................................195 /365.......................................73
30  /365..........................................20 ...................................210 /365 ......................................75
45  /365..........................................27 ...................................225 /365 ......................................78
60 /365..........................................30 ...................................240 /365.......................................80
75 /365..........................................37 ...................................255 /365 ......................................83
90 /365..........................................40 ...................................270 /365.......................................85
105 /365........................................46....................................285 /365 ......................................88
120 /365........................................50....................................300 /365 ......................................90
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135 /365........................................56....................................315 /365 ......................................93
150 /365........................................60 ...................................330 /365 ......................................95
165 /365 .......................................66....................................345 /365.......................................98
180 /365........................................70....................................365 /365......................................100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
I – por arbitragem; ou 
II – por medida de caráter judicial. 
No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem,
que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.
Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver
todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças
têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

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

18. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS:
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim
neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por
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meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional,
salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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encaminhar e-mail à organizadora do evento, qual seja, MBL PRODUÇÕES. Contudo, a consumidora não obteve resposta da fornecedora e relata 
que tentou entrar em contato telefônico para solucionar o problema, mas não obteve êxito. 
Pelo exposto, a consumidora recorre a este Órgão em busca de uma solução para o seu pleito. 
DOS PEDIDOS 
Ante o exposto, requer-se: 
I) A restituição do valor pago pelos ingressos (R$ 360,00) diante do cancelamento do evento supracitado.”, e que por este Edital fica NOTIFICADO 
para o prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa, advertindo-se que não sendo impugnado o feito no prazo, incorrerá em revelia e confissão. 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal 
Oficial do Município de Londrina.  
Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo. 
Londrina, 02 de outubro de 2019. 
THIAGO RICARDO ELIAS 
Diretor Administrativo 
PROCON – LD 
 
EDITAL nº 130/2019 – PROCON-LD 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - IMPUGNAÇÃO 
PROCON-LONDRINA, sito à Rua Mato Grosso, nº 299, Centro, nesta cidade, por meio do seu Coordenador, Gustavo Corulli, com fundamento no 
Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita Processo Administrativo nº 302/2019, referente ao Auto de 
Infração nº 291/2019, tendo como Fornecedor (a) LEONARCO FAGUNDES DO NASCIMENTO 44812540819 (LOJA SUPER CAR), inscrito (a) no 
CPF/CNPJ sob o nº 28.532.668/0001-07, por infração ao disposto nos Artigo 6º, incisos III, IV e VI, art. 30, art. 35, incisos I e III, e art. 39, incisos V 
e XII, todos da Lei Federal nº 8.078/1990 e que por este Edital fica NOTIFICADO para no prazo de 10 (dez) dias apresentar IMPUGNAÇÃO, 
advertindo-se que não sendo impugnado o feito no prazo, incorrerá em revelia e confissão. 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal 
Oficial do Município de Londrina.  
Londrina, 08 de outubro de 2019. 
Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo. 
THIAGO RICARDO ELIAS 
Diretor Administrativo 
PROCON-LD 
 
EDITAL nº 131/2019 – PROCON-LD        
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PROCON-LONDRINA, sito à Rua Mato Grosso, nº 299, Centro, nesta cidade, por meio do seu Coordenador Executivo, Gustavo Corulli Richa, com 
fundamento no Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramitou Processo Administrativo nº 1432/2018, 
referente ao Auto de Infração nº 120/2018, tendo como Interessado PROCON-LD, inscrito no CPF/CNP sob nº 75.771.477/0001-70 e Fornecedor 
JHEFERSON APARECIDO CHIARELLI 06677143910 (SERRALHERIA E PRESTADORA DE SERVICOS ART EM METAL-ME), inscrito (a) no 
CPF/CNPJ sob o nº 20.296.470/0001-51, e que por este Edital fica NOTIFICADO acerca da Decisão Administrativa proferida pelo Coordenador 
Executivo do PROCON-LD, a qual aplicou MULTA DEFINITIVA no montante de R$ 665,43 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três 
centavos), por infração ao disposto no art. 6º, inc. VI; art. 30; e, ainda, art. 35, todos do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078/90, 
salientamos que a multa deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias à conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob 
pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município. 
Da mesma forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA da possibilidade de interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49 do 
Decreto n.º 2.181/97 c/c art. 81 e seguintes do Decreto Municipal n.º 436/2007. 
Fica ainda notificada a Fornecedora de que o recolhimento da multa deverá ser feito por boleto a ser retirado na sede deste PROCON-LD ou solicitado 
via e-mail (pagamentos.procon@londrina.pr.gov.br). 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal 
Oficial do Município de Londrina.  
Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo. 
Londrina, 08 de outubro de 2019. 
THIAGO RICARDO ELIAS 
Diretor Administrativo 
PROCON - LD 

 
CÂMARA 

JORNAL DO LEGISLATIVO 
ATOS LEGISLATIVOS 

EXTRATO 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Espécie: Contrato Administrativo nº. 34/2019 – Dispensa de Licitação nº. 20/2019. 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 
Contratada: CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI 
CNPJ: 30.140.666/0001-06 
Objeto: Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de serviço de confecção de crachás para servidores da Câmara Municipal de Londrina. 
Valor total: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 
Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura. 
Data da Assinatura: 07 de outubro de 2019. 

RESULTADO 
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2019 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 61/2018 
Objeto: contratação do serviço de elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da 
Câmara Municipal de Londrina. 
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O Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 183/2018, instaurou a sessão na data fixada pelo Edital. Foram credenciadas cinco empresas. 
Realizada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as quatro primeiras colocadas foram inabilitadas, até que finalmente foi habilitada e declarada 
vencedora a quinta colocada, empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, pelo valor global de R$ 255.000,00. 
Duas das quatro empresas inabilitadas interpuseram recursos administrativos, que foram julgados improcedentes pela Presidência da CML, mantendo 
as decisões do Pregoeiro, adjudicando o objeto de certame à empresa mencionada. O processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-
se que a íntegra dos autos está disponível para consulta. 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2018. OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (ARQUITETÔNICO E 
COMPLEMENTARES) PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA. 
 
Homologo o resultado da licitação em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório do pregoeiro e o registrado nas atas das sessões públicas, bem 
como na decisão dos recursos administrativos, que culminaram na adjudicação do objeto da presente licitação à empresa MEP ARQUITETURA E 
PLANEJAMENTO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº  06.164.906/0001-28, pelo valor global de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil 
reais), decompostos nos termos abaixo: 
 

Lote Único - Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara 
Municipal de Londrina 

Item Descrição Qtde  
Valor unitário 

1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento 
arquitetônico da edificação existente 

 
1 

 
R$ 110.902,05 

2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo 1 R$ 13.081,50 

3 
Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se 

fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, 
estruturas complementares, etc. (incluso fundações) 

 
1 

 
R$ 12.250,00 

4 
Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso 

GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais 
 
1 

 
R$ 34.884,00 

5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, 
cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização 

 
1 

 
R$ 48.998,45 

6 Projeto de instalações de ar condicionado completo. 1 R$ 34.884,00 

Valor total da proposta: R$ 255.000,00 

 
Londrina, 3 de outubro de 2019. Ailton da Silva Nantes 

 
EXTRATO 

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019 
Origem: Edital de Pregão Presencial nº 11/2019 – Processo Administrativo nº 61/2018 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA. 
Representante da Contratante: Ailton da Silva Nantes:  
Conveniada/Credenciada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP, CNPJ nº: 06.164.906/0001-28. 
Representante da Contratada: Carlos Eduardo Pereira Marquesi. 
Objeto: Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da 
Câmara Municipal de Londrina. 
Data da Assinatura: 8 de outubro de 2019.  
Vigência: 240 dias, contados a partir da data de assinatura. 

 
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
EXTRATO 

EDITAL N º 032/2019 - CMDCA 
 
Divulga a homologação de candidatura do processo de eleição dos membros titulares e suplentes representantes da sociedade civil para compor o 
conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - gestão novembro de 2019 a novembro de 2021, de acordo com a Lei Federal n.º 
8.069/1990, a Resolução nº 105/2005, do CONANDA, a Lei Municipal nº 9678/2004 e suas alterações e o edital nº 022/2019 – CMDCA. 
Art. 1º. Faço pública, para conhecimento dos interessados, a divulgação da homologação de candidatura do processo de eleição dos membros 
titulares e suplentes representantes da sociedade civil para compor o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - gestão novembro 
de 2019 a novembro de 2021. 
 
Modalidade A -  Entidade de atendimento social à criança e ao adolescente 

Entidade inscrita Representante indicado 

Associação Mãos Estendidas Viviane Tamihe Kawasaki de Souza Marques 

Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia Sonia Yuriko Tanaka Hirasaki 

Centro Esperança por Amor Social - CEPAS Thais Ayres da Silva 

Congregação Irmãs da Pequena Missão para Surdos Paulo Henrique Aguiar 
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Assunto: Contrato Administravo nº 32/2019 - Informa a conclusão do processo

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 11/10/2019 15:50

Para: ricardoteixeira@cml.pr.gov.br, markalmeida@cml.pr.gov.br

Prezados senhores,

Informo que os procedimentos para a contratação dos projetos completos (Arquitetônico e

complementares) da reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal de Londrina foram

finalizados e culminaram na assinatura do Contrato Administrativo nº 32/2019 (cópia

digitalizada em Anexo).

Informo ainda que o extrato do contrato foi publicado no Jornal Oficial e que a empresa

Contratada já apresentou a garantia contratual.

Assim, encaminho a presente comunicação para solicitação de Nota de Empenho e

encaminhamento de ordem de serviço para a Contratada.

PS: Resumo das informações contratuais

Origem: Processo Administrativo nº 61/2019 - Pregão Presencial nº 11/2019

Contrato Administrativo nº 32/2019

Contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP, CNPJ: 06.164.906/0001-28.

Objeto: Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e

complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina.

vigência: até 05/05/2020.

Valor global: R$ 255.000,00.

Cordialmente,

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

CA32.2019.pdf 1,4MB

Contrato Administrativo nº 32/2019 - Informa a conclusão do pro...  
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Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): Contrato Administra�vo nº 32/2019 - Informa a

conclusão do processo

De: markalmeida@cml.pr.gov.br

Data: 11/10/2019 16:54

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem

Para: ricardoteixeira@cml.pr.gov.br, markalmeida@cml.pr.gov.br

Assunto: Contrato Administrativo nº 32/2019 - Informa a conclusão do

processo

Data: 2019-10-11 15:50

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta

no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha

lido ou compreendido o conteúdo da mensagem.
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Reporting-UA: Webmail - CML

Anexos:

MDNPart2.txt 291 bytes

Con�irmação de Leitura (exibida): Contrato Administrativo nº 32/...  

1 of 1 11/10/2019 18:00
Doc juntado em:11/10/2019, Seq.:5.9, por:luizfernando  pag. 942 


	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é a Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, conforme especificações do Anexo I deste edital.
	2 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I) e as condições de pagamento e obrigações das partes estão dispostas na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VII).
	3 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, com o objetivo de melhor dimensionar a elaboração da proposta.
	3.1 As vistorias deverão ser agendadas com a Diretoria-Geral, pelo telefone (43) 3374-1234, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pelo servidor Ricardo Jammes Teixeira.
	3.2 Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da empresa interessada vistoriou o prédio da Câmara Municipal de Londrina.
	3.3 O atestado fornecido deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 – Proposta.

	4 Caso a empresa interessada opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme modelo do Anexo V).
	4.1 A declaração deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 – Proposta.

	5 O valor global máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$ 275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil e vinte reais e quarenta centavos).

	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	6 As despesas advindas da presente licitação correrão por conta da Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	7 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	8 É vedada a participação nesta licitação de:
	8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	8.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	9 A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	9.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas licitantes;
	9.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III);

	9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	9.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos relacionados à sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de intenção de recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.
	11 O representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e de documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	12.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	12.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	14 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta.
	14.1 Não será aceita a participação de empresa cujo representante se apresente após encerrada a fase do credenciamento.
	14.2 Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	15.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	15.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta) minutos antes da abertura da sessão pública.
	16.1 Nessa hipótese, os dois envelopes (um com a proposta e o outro com a documentação), a declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III) e, se for o caso, a declaração de que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo IV), acompanhada da certidão aludida no item 10.1, deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:
	16.1.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.

	16.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo proponente e deve apresentar:
	17.1 A descrição do(s) serviço(s) cotados, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente edital.
	17.2 O preço global do serviço, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
	17.3 A assinatura do representante da pessoa jurídica proponente, identificado no estatuto social ou ata correspondente, e do profissional técnico responsável pelo orçamento, legalmente habilitado nos termos do art. 14 da Lei 5.194/66, com menção explícita de seu título profissional e o nº da carteira referida no art. 56 da mesma lei.

	18 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	18.1 Planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente Edital).
	18.2 O atestado de vistoria do prédio da Câmara Municipal de Londrina ou a declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme modelo do Anexo V).

	19 A apresentação da proposta implica:
	19.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	19.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	19.3 Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	19.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

	20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	23 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	26 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	26.1 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	27.1 O critério de julgamento será o de menor preço global, sendo aceito somente duas casas decimais.

	28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço venha a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.
	30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a aplicabilidade da Lei Complementar nº. 123/2006 e passará ao julgamento das propostas.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	33 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas serão convocadas pelo Pregoeiro a decomporem o valor de seu lance final nos termos de sua planilha de formação de preços, podendo ser concedido prazo para recomposição da planilha.
	36 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua aceitabilidade.
	37 Será desclassificada a proposta final que:
	37.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	37.2 Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
	37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	37.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital.
	37.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	37.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	39 Qualquer interessado poderá solicitar que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (Envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.
	44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	46.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	47.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	47.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	47.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	48.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2018, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos seguintes requisitos:
	48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	48.2.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

	48.3 A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 por meio de apresentação de memória de cálculo.

	49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
	49.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a empresa quanto o responsável técnico pelo projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.º 5.194 de 24/12/66 e das Resoluções nº 218/73 e nº 266/79 do CONFEA.
	49.2 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Certidão de Acervo Técnico acompanhado de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome dos responsáveis pela elaboração dos projetos, devidamente registrado no CREA/CAU.
	49.2.1 Considera-se compatível com o objeto desta licitação a elaboração dos seguintes projetos de edificação, com área igual ou superior a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m2:
	49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo;
	49.2.3 Projeto de estrutura metálica;
	49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios;
	49.2.5 Projeto de instalações elétricas;
	49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

	49.3 Declaração da empresa indicando o profissional que será o Coordenador Geral (engenheiro civil ou arquiteto e urbanista) da Equipe Técnica para execução dos serviços.
	49.4 Declaração da empresa indicando a equipe técnica que será responsável pela elaboração dos projetos objeto desta licitação, detentores dos acervos e atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2 acima, devendo a equipe ser composta por, no mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um) Engenheiro Eletricista.
	49.5 Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa licitante no subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto.
	49.6 Comprovação de que o Coordenador Geral para o projeto, indicado pela empresa no subitem 49.4, pertence ao quadro permanente de empregados da empresa, na data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços ou, caso o Coordenador Geral para o projeto ou algum do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s), indicados pela empresa seja o sócio ou acionista da licitante, deverá fazer prova através do Contrato Social ou Estatuto.

	50 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.
	51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
	56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	57 Não serão conhecidos:
	57.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	57.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	57.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo estas sido apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	60 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	61 O Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor da licitação e remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições:
	61.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	61.2 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	62 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.
	63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação do certame, devendo as empresas retirá-los até 5 (cinco) dias após aquele prazo, sob pena de inutilização dos mesmos.
	63.1 A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
	63.2 O ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto de registro simples em termo específico devidamente juntado aos autos.


	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete) dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VII deste edital).
	64.1 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.

	65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	65.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.


	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	66 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
	68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as ocorrências.
	69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	70 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	71 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	73 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	78 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.
	79 O resultado desta licitação será publicado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	80.1 Anexo I: Termo de Referência;
	80.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	80.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	80.4 Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	80.5 Anexo V: Modelo de declaração de suficiência dos elementos apresentados pela CML para o correto dimensionamento da proposta
	80.6 Anexo VI: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	80.7 Anexo VII: Minuta de Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente.
	2 Serão contratados os seguintes projetos:
	2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente;
	2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
	2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);
	2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
	2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
	2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

	3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.
	SEÇÃO II – DO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
	4 Os projetos ora contratados serão acompanhados, definidos e aprovados por profissional de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
	4.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros Alessandro Tonial – Matrícula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski – Matrícula 14231-0.
	4.2 O representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira – matrícula 918.

	SEÇÃO III – DA ENTREGA DOS PROJETOS
	5 0 prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
	6 A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas à fiscalização, tanto da reforma como da ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição, a empresa deverá realizar eventuais ajustes e reapresentar à fiscalização para a definição final, para então dar prosseguimento à elaboração do projeto executivo e entrega definitiva de todos os projetos.
	7 Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões (quantas forem necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes detalhadas, para que as propostas apresentadas atendam a contento todas as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	8 A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto para sua conclusão.
	SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS
	9 Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os órgãos que se façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP, e outros.
	10 A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços. 0 desconhecimento da legislação ou de condicionantes do Contratante não serão justificativas para aditivos ou incorreções de projeto.
	11 Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT, do IAP, da COPEL, da SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código de Obras Municipal e Estadual vigentes. Também deverão ser observadas especificações técnicas de materiais e/ou equipamentos que estejam relacionados aos projetos contratados e as normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT.
	12 Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que foram utilizadas para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser especificados nos memoriais relativos dos seus respectivos projetos.
	13 Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas ou duplas interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.
	14 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira responsabilidade do projetista a compatibilização dos projetos para a execução das obras, mesmo após a entrega do produto final.
	14.1 Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto interferiu no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no projeto, mediante solicitação.
	14.2 As alterações de projeto para atender a compatibilização com o arquitetônico e demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao solicitado implica em sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.

	15 A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que porventura venham a ocorrer durante a execução da obra.
	16 Os projetos deverão conduzir para os melhores resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e funcional, adequando-os as condições da obra, também deverão assegurar a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
	17 Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e operação compatível com a instalação do sistema. Utilizar soluções que visem a segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação. Prever reserva de capacidade para futuro aumento de utilização, flexibilidade da instalação, admitindo a mudança de característica e localização dos equipamentos, Padronização, simplicidade na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e competitividade no mercado.
	18 Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:
	18.1 Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;
	18.2 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;
	18.3 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação;
	18.4 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento;
	18.5 Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT e legislação vigente;
	18.6 Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
	18.7 As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos de operação, que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das instalações;
	18.8 Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e mobiliários;
	18.9 Os equipamentos que se incorporam diretamente à obra, ou que necessitem de infraestrutura especial executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do tipo split e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.

	SEÇÃO V – DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO
	19 Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar conformações geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais, ocorrência de passagem pelo terreno de fiações, tubulações, existência de árvores, muros, benfeitorias a demolir e outros.
	19.1 Também deverão obter junto às concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos das redes públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à eventual necessidade de ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da edificação.

	20 Os projetistas deverão indicar nos respectivos memoriais descritivos as normas utilizadas em todo o processo de elaboração dos projetos.
	21 Deverão ser agendadas reuniões entre os profissionais que estiverem elaborando os projetos e a fiscalização para que a elaboração do projeto ocorra conforme o especificado no presente documento.
	22 A Contratada deverá:
	22.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.
	22.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
	22.3 Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas entre os profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização para a compatibilização dos projetos, definição alternativa de especificações e adequações que se fizerem necessárias que deverão ser minutadas e com prazos definidos para as devidas correções.

	23 O projetista deverá conhecer a área da edificação, sua natureza e características, incluindo os seguintes aspectos:
	23.1 Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se perceptíveis, para determinar soluções acústicas;
	23.2 Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos sólidos e outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e utilização pelos projetos especializados;
	23.3 Obter informações com relação às atividades principais, de apoio e de serviços da edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim de permitir a análise de suas interações e sua composição em espaços;
	23.4 Obter informações com relação ao elemento humano que ocupará a edificação, trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais e futuros, a fim de poder aferir características de cada espaço com relação à área requerida, ao conforto ambiental necessário e outros fatores;
	23.5 Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, para realização das várias atividades programadas para a edificação;
	23.6 Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a região.

	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
	24 Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação para atendimento legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem como atender às demandas dos ocupantes / usuários do local, com especificação de materiais, de técnicas construtivas e de layout, atendendo ao que dispõe a NBR 13.532 (Elaboração de projeto de edificações — arquitetura).
	25 Deverão ser propostas soluções para o atendimento às normas de acessibilidade e de saídas de emergência, bem como atendimento à legislação de prevenção e segurança contra incêndios.
	26 A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente.
	27 A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as atividades e ocupantes do edifício da CML.
	27.1 Deverá adequar satisfatoriamente todos os gabinetes e ambientes necessários na edificação, liberando escadas e saídas de emergência.
	27.2 Deverão ser consideradas as especificidades de cada atividade desenvolvida nos setores, de tal forma que os espaços sejam distribuídos o mais adequadamente possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional, levando-se em conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com os ocupantes do local.
	27.3 Dentro deste conceito a contratada deverá apresentar proposta, sugerindo a localização adequada dos ambientes, considerando suas atribuições, afinidades e relacionamentos de trabalho, bem como, indicar as formas possíveis de separação das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).
	27.4 Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas ergonômicas vigentes e critérios técnicos, e seus respectivos mobiliários ergonômicos devidamente especificados e quantificados para posterior aquisição.
	27.5 Na nova proposta de layout, deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento dos mobiliários novos e seminovos.
	27.6 O detalhamento do projeto também deverá ser apresentado com a indicação dos acabamentos a serem utilizados, principalmente forro, piso, divisórias e demais revestimentos.

	28 O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços e circulações e atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização das atividades previstas.
	29 As rampas e escadas deverão obedecer às relações compatíveis de declividade e considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelos órgãos públicos e normas técnicas, verificando os critérios de segurança referentes a escadas, corrimãos, rotas de fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive escadas), saídas de emergência e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de acessibilidade e de prevenção contra incêndios.
	30 A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições:
	30.1 Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às atividades a serem desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;
	30.2 Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar forçado), a edificação deverá apresentar desempenho térmico que proporcione economia de energia, evitando troca de calor/frio com seu interior, que garanta o conforto térmico adequado;
	30.3 Ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados com elementos adequados de controle;
	30.4 Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações aos outros ambientes.
	30.5 Atender ao Decreto Municipal 768 de 23 de setembro de 2009, NBR 10004, Resoluções do CONAMA 307 e 348 no que couber e prever condições e espaços para ser organizado o sistema de coleta seletiva da unidade, bem como sua disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.
	30.6 Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos sólidos visando sua reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.
	30.7 Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.

	31 O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística externa com definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies vegetais, pontos de iluminação, irrigação e drenagem, harmonizado com o conceito arquitetônico proposto considerando princípios de conservação de energia, sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a permeabilidade.
	31.1 Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico.

	32 Os Materiais e as Técnicas Construtivas empregadas deverão ser considerados em relação à evolução tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos serviços e produtos da edificação bem como de sua segurança e manutenção.
	33 A elaboração do layout terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das atividades previstas.
	34 A organização e o dimensionamento do projeto/layout serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas características qualitativas e quantitativas, conforme definido pela Câmara Municipal de Londrina.
	35 Acerca do desenvolvimento e apresentação do projeto arquitetônico: O projeto arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:
	35.1 Estudo preliminar e Memorial Justificativo;
	35.2 Anteprojeto;
	35.3 Projeto legal;
	35.4 Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

	36 Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da etapa imediatamente anterior, ou seja, o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a aprovação do estudo preliminar e memorial justificativo, conforme sequência apresentada acima. Para o início da etapa referente ao projeto executivo e detalhamentos, será necessária também a aprovação do projeto legal pelo órgãos competentes.
	37 A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação dos elementos, de forma a possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá ser fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e demais indicações necessárias à fixação dos prazos de execução e o respectivo cronograma físico-financeiro.
	38 O Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e ampliações/detalhamento de áreas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.
	39 Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR 6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura, especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.
	40 Quanto ao Layout: A elaboração terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das atividades previstas.
	40.1 Deverá ser obedecida a legislação e a normatização específica para o tratamento ergonômico do mobiliário.
	40.2 A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas características qualitativas e quantitativas..

	41 Quanto à representação gráfica: deverá conter:
	41.1 A implantação do edifício, onde constem:
	41.1.1 A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da implantação;
	41.1.2 A representação do terreno com as características planialtimétricas e cadastrais;
	41.1.3 A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada pavimento e/ou área que esteja em nível diferente do RN. As rampas deverão ter suas indicações de declividade e sentido especificadas, sempre atendendo ás normas específicas;
	41.1.4 As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva indicação da declividade para drenagem superficial;
	41.1.5 As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência preestabelecida e corretamente identificada;
	41.1.6 A localização dos elementos externos construídos, como estacionamentos, construções auxiliares e outros.

	41.2 O edifício, compreendendo:
	41.2.1 Plantas de todos os pavimentos, com destinação dos compartimentos e medidas internas, espessura de paredes, material, acabamento e indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
	41.2.2 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris e sentido de abertura;
	41.2.3 Escoamento das águas, a posição de calhas, condutores e beirais, reservatórios, "domus", rufos e demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com indicação de material e demais informações necessárias;
	41.2.4 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
	41.2.5 Cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e áreas impermeáveis, altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;
	41.2.6 Impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade;
	41.2.7 Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação dos metais, equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a necessidade;
	41.2.8 Esquadrias: a quantidade, o material componente, fechaduras, fechos, dobradiças, acabamento e movimento das peças, sejam horizontais ou verticais, o tipo de vidro e espessura que deverá ser especificado considerando a altura/pressão de vento, quando for o caso;
	41.2.9 Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra a executar, como coberturas, peças de concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, esquadrias, pisos, equipamentos de segurança e arremates necessários deverão ser detalhados.

	41.3 Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo dos projetos e especificações.

	42 O projeto de sinalização e comunicação visual deverá ser elaborado conforme as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência, na falta destas. E obedecerá ao seguinte:
	42.1 Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar acessos, entradas, ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais.
	42.2 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira clara.
	42.3 Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.
	42.4 A escolha do material para comunicação e sinalização interna e externa deverá proporcionar durabilidade, acessibilidade e desempenho adequado ao tipo de utilização e harmonia visual, estética e arquitetônica.
	42.5 Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e pelo Corpo de Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei Federal N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

	SUBSEÇÃO III – DO PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES
	43 Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da edificação as normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros), ao projeto de reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da nova estrutura metálica de cobertura, estando incluídos os respectivos projetos de fundação necessários.
	44 Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e serviços, relação detalhada de materiais e equipamentos e memorial descritivo.
	45 Consistirá do projeto de toda a infraestrutura e a superestrutura, devendo ser apresentadas:
	45.1 planta de locação de todos os elementos estruturais (em concreto armado ou metálicos);
	45.2 Detalhamento de todos os elementos estruturais — pilares, vigas, lajes, tesouras, terças, contraventamentos, fechamentos e outros;
	45.3 Detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros;
	45.4 Detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
	45.5 Planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas, de preferência em escala 1:50;
	45.6 Planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais;
	45.7 Planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive com a locação e descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50, inclusive com indicação de contraflecha;
	45.8 Tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha;
	45.9 Cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias:
	45.10 Tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das peças e elementos utilizados;
	45.11 Plantas, cortes, detalhes e elevações que se fizerem necessárias para a perfeita compreensão da estrutura;
	45.12 Detalhamento e especificação da fabricação e montagem da estrutura metálica, inclusive a pintura de proteção e de acabamento, com espessura de película e caracterização de aplicação;
	45.13 Detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado;
	45.14 Especificação/detalhamento dos sistemas de impermeabilização que forem necessários;
	45.15 Detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

	46 O projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo ser previstos e indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os elementos dos demais projetos;
	47 Refere-se ao projeto completo para todas as instalações hidráulicas da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações existentes.
	48 Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos dispositivos legais federais, estaduais e municipais, às resoluções da ANVISA, aos regulamentos de concessionárias, as especificações de fabricantes de materiais e às normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser elaborado levando em conta também as questões ambientais, considerando a utilização de sistemas/equipamentos com maior eficiência e menores custos relacionados a consumo e manutenção.
	49 Deverá abranger as seguintes instalações: entrada, alimentação, centrais, elevação, reserva e distribuição de água fria; coleta e afastamento de águas pluviais (incluso sistema de reaproveitamento de águas pluviais); drenagem e dissipação de energia hidráulica; coleta, tratamento de disposição de esgotos, sistema de prevenção e combate a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e instalações de GLP.
	50 Serão constituídos de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais e equipamentos, memorial descritivo e Anotações de Responsabilidade Técnica.
	51 O Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo de Bombeiros e o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela SANEPAR.
	52 A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as características, bitolas, dimensões, elevações, etc, dos elementos projetados, a localização de reservatórios, aparelhos sanitários, equipamentos e pontos de consumo; colunas ou prumadas de tubulações, caixas de passagem, todas as canalizações de qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias para o bom entendimento do projeto.
	53 As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e compreensão do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara.
	54 Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas, comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais e críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos.
	55 Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.
	56 Consistirá de projetos completos de instalações elétricas, cabeamento estruturado (lógica/telefonia), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/alarmes e sonorização para atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de Londrina.
	57 As instalações deverão ser projetadas obedecendo às normas técnicas vigentes e levando em conta aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia e de facilidade de operação e manutenção.
	58 O projeto deverá ser constituído de representação gráfica, memorial de cálculo, especificações de materiais e serviços, relação de materiais e equipamentos com quantitativos, memorial descritivo, cartas de aprovações das concessionárias e Anotações de Responsabilidade Técnica.
	59 Os projetos deverão obedecer às normas da ABNT, à legislação federal, estadual e municipal, aos regulamentos de concessionárias, às especificações de fabricantes de materiais e às normas internacionais de referência (na falta de correspondentes da ABNT).
	60 Deverão estar contemplados no projeto de instalações elétricas todos os sistemas e equipamentos que forem necessários para a perfeita utilização do local.
	61 Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de passagem, etc.
	62 O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com vistas a preservar os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá possuir seu quadro de distribuição específico, identificado, sinalizado e de fácil acesso. Cada disjuntor deverá estar identificado conforme o setor ou circuito que alimenta. Deverá ser fornecida documentação para a fácil identificação do setor, no caso de emergência
	63 Farão parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso cabines de transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede.
	64 O sistema de iluminação deverá ser projetado levando em conta os aspectos luminotécnicos, e ser dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da ABNT e em conformidade com o recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
	65 O projeto de cabeamento estruturado (telefonia/lógica-dados) deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar, dimensionar e detalhar todos os componentes e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Também deve ser projetada/especificada a rede sem fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina.
	66 O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo ser projetados (no mínimo): sistema de detecção e alarme de incêndios/fumaça, sistema de alarme da edificação e circuito interno de TV (com câmeras, conforme normas aplicáveis). O local da central de monitoramento será definido nas reuniões com os projetistas.
	67 O projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá se elaborado considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de seguir as normas específicas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos os elementos e detalhamentos para a perfeita execução do sistema.
	68 Deverão ser projetadas instalações elétricas/lógicas novas para todos os ambientes, novos e existentes, sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente estabilizados.
	69 A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o tragado da rede pública e plantas arquitetônicas (preferencialmente em escala 1:50) contendo a disposição da entrada de serviço, localização de quadros, pontos de consumo, traçado da rede com respectivas bitolas, representação simbólica de condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de sinalização de obstáculos, chaves boias, localização de aterramentos, iluminação de emergência, compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente. Deverão ser apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.
	70 Refere-se ao projeto de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica que forem necessários para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser realizado levantamento dos equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua manutenção/adaptação ao novo layout.
	71 Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do local, principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo com as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência na falta destas.
	72 A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá estar de acordo com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada previamente quanto ao tipo de instalação que se pretende utilizar.
	73 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos, em escala adequada e de maneira clara. Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhes necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.
	SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS
	74 Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com assinatura dos responsáveis técnicos) e em CDs (nas versões xis, doc, pdf e dwg); devem estar acompanhados de anexos, memoriais, quantitativos e aprovações de projetos pela Municipalidade, SERCOMTEL, COPEL, SANEPAR, Corpo de Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser necessários. Com os projetos devem ser entregues cópias de todas as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica de todo os projetos contratados, devidamente assinadas e recolhidas.
	75 Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que integram o projeto, constituirão propriedade/patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.
	76 Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais adequações que forem necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto do presente contrato é a Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente.
	2 O objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:
	2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente;
	2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
	2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);
	2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
	2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
	2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

	3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes
	4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do local, examinou detalhadamente o as especificações e toda a documentação da licitação, estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.º 61/2018.
	5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2019).
	CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	6 O preço global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ ... [valor].
	6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos, seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

	7 O pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.
	7.1 O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
	7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, bem como a instauração de processo de aplicação de penalidade, o pagamento ficará pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se finalize o procedimento administrativo em andamento.
	7.3 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação ou após encerramento do processo de aplicação de penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina.

	8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela empresa contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	8.1 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	8.2 A Câmara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

	9 As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta da dotação Projeto/Atividade: 01.010.01.031.0001.2001 e natureza da despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	10 Após assinatura do Contrato e a prestação da garantia contratual disciplinada pela Cláusula Quarta abaixo, o representante da Câmara Municipal de Londrina encaminhará nota de empenho do serviço ao Contratado, para que se iniciem os trabalhos relativos à execução do presente instrumento.
	11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial nº….../2019.
	12 O recebimento do objeto do contrato será dado pelo fiscal administrativo após parecer conclusivo, por parte do fiscal técnico, acerca da aceitabilidade do serviço e de sua adequação às exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital do Pregão Presencial nº 05/2016 e seus anexos.
	12.1 Os fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção II do Termo de Referência do Pregão Presencial 05/2016 e na Cláusula Sexta do presente instrumento.

	CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
	13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	13.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	13.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	14 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	14.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	14.2 Seguro-garantia.
	14.3 Fiança bancária.

	15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	16 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
	17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	18.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	18.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	18.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	18.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	18.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	18.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	19 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	20 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	21 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	21.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

	22 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.
	CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº…./2016, constituem obrigações da Contratada:
	23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de obra que se façam necessários para a execução do serviço.
	23.2 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.
	23.3 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 decorrentes.
	23.4 Assumir exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar à Câmara Municipal de Londrina, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento das especificações e prazo de execução.
	23.5 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.
	23.6 Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.
	23.7 Corrigir quaisquer defeitos na execução do objeto do Contrato, sem ônus para a Contratante, bem como responsabilizar-se integralmente pelos danos a este ou a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.
	23.8 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.
	23.9 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto.
	23.10 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

	CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	24 A Contratante se obriga a:
	24.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	24.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	24.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Instrumento.
	24.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	24.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	24.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	25 A execução do objeto será acompanhada, aprovada e recebida por profissionais de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
	25.1 4.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros Alessandro Tonial – Matrícula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski – Matrícula 14231-0.
	25.2 4.2 O representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira – matrícula 918.

	26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	26.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la à Contratada para que ela dê início à execução do serviço.
	26.2 Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
	26.3 Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
	26.4 Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

	27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
	27.1 Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
	27.2 Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os problemas e as correções necessárias.

	28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios.
	29 Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o Contratado que, no decorrer da execução do ajuste:
	30.1 Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);
	30.2 Apresentar documentação falsa;
	30.3 Comportar-se de modo inidôneo;
	30.4 Cometer fraude fiscal;
	30.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no Contrato Administrativo.

	31 O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
	31.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
	31.2 Multa Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
	31.3 Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato se de ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução parcial do objeto do contrato.
	31.4 Multa Compensatória de 30% do valor do contrato no caso de inexecução total do Contrato
	31.5 Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

	32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
	33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado a proporcionalidade.
	34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.
	34.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.
	34.2 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.

	35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada a respeito.
	36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa), constando o fundamento legal da punição.
	37 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para pagamento de eventual fatura pendente.
	38 No caso de aplicação de multa, havendo fatura pendente de pagamento, o valor será descontado de imediato, notificando-se a Contratada.
	38.1 Caso não haja pagamentos pendentes, o prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.

	CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	39 A Vigência do Contrato será iniciada na data de sua assinatura pelas partes e se encerrará 60 (sessenta) dias após o fim do prazo de execução do objeto.
	39.1 O prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a partir do envio da Nota de Empenho relativa ao serviço.

	40 Os prazos de execução e de vigência do Contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses previstas em Lei, e também quando houver necessidade e interesse do Contratante, preenchidos os requisitos legais.
	CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	41 Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO
	42 A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os Artigos 77 e 78, incisos I a XVIII, sujeitando a Contratada, se for o caso, às consequências previstas nos artigos 80 e 87, da Lei n° 8.666/1993.
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	43 Constituem documentos anexos a este Contrato:
	43.1 O Edital do Pregão Presencial …/2019 e seus anexos.
	43.2 A proposta da empresa Contratada.

	44 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é a Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Camara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, conforme especificações do Anexo I deste edital.
	2 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I) e as condições de pagamento e obrigações das partes estão dispostas na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VII).
	3 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, com o objetivo de melhor dimensionar a elaboração da proposta.
	3.1 As vistorias deverão ser agendadas com a Diretoria-Geral, pelo telefone (43) 3374-1234, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pelo servidor Ricardo Jammes Teixeira.
	3.2 Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da empresa interessada vistoriou o prédio da Câmara Municipal de Londrina.
	3.3 O atestado fornecido deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 – Proposta.

	4 Caso a empresa interessada opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração no sentido de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme modelo do Anexo V).
	4.1 A declaração deverá acompanhar a proposta de preços, dentro do Envelope nº 1 – Proposta.

	5 O valor global máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$ 275.020,40 (duzentos e setenta e cinco mil e vinte reais e quarenta centavos).

	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	6 As despesas advindas da presente licitação correrão por conta da Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.1001 e Elemento de despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativo, constantes do Orçamento-programa vigente.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	7 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	8 É vedada a participação nesta licitação de:
	8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	8.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	9 A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	9.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas licitantes;
	9.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III);

	9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	9.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos relacionados à sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de intenção de recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.
	11 O representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e de documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	12.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	12.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	14 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta.
	14.1 Não será aceita a participação de empresa cujo representante se apresente após encerrada a fase do credenciamento.
	14.2 Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	15.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	15.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta) minutos antes da abertura da sessão pública.
	16.1 Nessa hipótese, os dois envelopes (um com a proposta e o outro com a documentação), a declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III) e, se for o caso, a declaração de que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo IV), acompanhada da certidão aludida no item 9.2.2, deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, com a seguinte identificação:
	16.1.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.

	16.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo proponente e deve apresentar:
	17.1 A descrição do(s) serviço(s) cotados, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente edital.
	17.2 O preço global do serviço, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
	17.3 A assinatura do representante da pessoa jurídica proponente, identificado no estatuto social ou ata correspondente, e do profissional técnico responsável pelo orçamento, legalmente habilitado nos termos do art. 14 da Lei 5.194/66, com menção explícita de seu título profissional e o nº da carteira referida no art. 56 da mesma lei.

	18 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	18.1 Planilha orçamentária indicando a decomposição do valor global da proposta nos projetos indicados no item 2 do Termo de Referência (Anexo I do presente Edital).
	18.2 O atestado de vistoria do prédio da Câmara Municipal de Londrina ou a declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta (conforme modelo do Anexo V).

	19 A apresentação da proposta implica:
	19.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	19.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	19.3 Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	19.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VII) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em assinar o instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

	20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	23 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	26 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	26.1 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	27.1 O critério de julgamento será o de menor preço global, sendo aceito somente duas casas decimais.

	28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço venha a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.
	30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a aplicabilidade da Lei Complementar nº. 123/2006 e passará ao julgamento das propostas.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	33 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas serão convocadas pelo Pregoeiro a decomporem o valor de seu lance final nos termos de sua planilha de formação de preços, podendo ser concedido prazo para recomposição da planilha.
	36 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua aceitabilidade.
	37 Será desclassificada a proposta final que:
	37.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	37.2 Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
	37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	37.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital.
	37.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	37.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	39 Qualquer interessado poderá solicitar que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (Envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.
	44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	46.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	47.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
	47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	47.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	47.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	47.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	48.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2018, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos seguintes requisitos:
	48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	48.2.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

	48.3 A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 por meio de apresentação de memória de cálculo.

	49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
	49.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, comprovando que tanto a empresa quanto o responsável técnico pelo projeto encontram-se em situação regular, nos termos da Lei n.º 5.194 de 24/12/66 e das Resoluções nº 218/73 e nº 266/79 do CONFEA.
	49.2 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Certidão de Acervo Técnico acompanhado de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome dos responsáveis pela elaboração dos projetos, devidamente registrado no CREA/CAU.
	49.2.1 Considera-se compatível com o objeto desta licitação a elaboração dos seguintes projetos de edificação, com área igual ou superior a 1.500,00 (um mil e quinhentos) m2:
	49.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo;
	49.2.3 Projeto de estrutura metálica;
	49.2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios;
	49.2.5 Projeto de instalações elétricas;
	49.2.6 Projeto de instalações de ar condicionado.

	49.3 Declaração da empresa indicando o profissional que será o Coordenador Geral (engenheiro civil ou arquiteto e urbanista) da Equipe Técnica para execução dos serviços.
	49.4 Declaração da empresa indicando a equipe técnica que será responsável pela elaboração dos projetos objeto desta licitação, detentores dos acervos e atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa no item 49.2 acima, devendo a equipe ser composta por, no mínimo 1 (um) Arquiteto e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um) Engenheiro Eletricista.
	49.5 Declarações firmadas pelos profissionais indicados pela empresa licitante no subitem acima, autorizando suas inclusões na equipe técnica de projeto.
	49.6 Comprovação de que o Coordenador Geral para o projeto, indicado pela empresa no subitem 49.4, pertence ao quadro permanente de empregados da empresa, na data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de seu respectivo Contrato de Prestação de Serviços ou, caso o Coordenador Geral para o projeto ou algum do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s), indicados pela empresa seja o sócio ou acionista da licitante, deverá fazer prova através do Contrato Social ou Estatuto.

	50 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.
	51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
	56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	57 Não serão conhecidos:
	57.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	57.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	57.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo estas sido apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	60 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	61 O Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor da licitação e remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições:
	61.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	61.2 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	62 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.
	63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação do certame, devendo as empresas retirá-los até 5 (cinco) dias após aquele prazo, sob pena de inutilização dos mesmos.
	63.1 A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
	63.2 O ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto de registro simples em termo específico devidamente juntado aos autos.


	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	64 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete) dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VII deste edital).
	64.1 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.

	65 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	65.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.


	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	66 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
	68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as ocorrências.
	69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	70 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	71 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	73 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	78 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.
	79 O resultado desta licitação será publicado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	80 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	80.1 Anexo I: Termo de Referência;
	80.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	80.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	80.4 Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	80.5 Anexo V: Modelo de declaração de suficiência dos elementos apresentados pela CML para o correto dimensionamento da proposta
	80.6 Anexo VI: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	80.7 Anexo VII: Minuta de Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente.
	2 Serão contratados os seguintes projetos:
	2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente;
	2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
	2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);
	2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
	2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
	2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

	3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes.
	SEÇÃO II – DO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
	4 Os projetos ora contratados serão acompanhados, definidos e aprovados por profissional de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
	4.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros Alessandro Tonial – Matrícula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski – Matrícula 14231-0.
	4.2 O representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira – matrícula 918.

	SEÇÃO III – DA ENTREGA DOS PROJETOS
	5 O prazo para entrega de todos os projetos será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
	6 A Contratada deverá entregar propostas arquitetônicas à fiscalização, tanto da reforma como da ampliação, que fará as devidas avaliações e definição. Após a definição, a empresa deverá realizar eventuais ajustes e reapresentar à fiscalização para a definição final, para então dar prosseguimento à elaboração do projeto executivo e entrega definitiva de todos os projetos.
	7 Durante a elaboração das propostas arquitetônicas a empresa deverá agendar reuniões (quantas forem necessárias) com a fiscalização a fim de obter informações/diretrizes detalhadas, para que as propostas apresentadas atendam a contento todas as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	8 A critério do projetista, a entrega dos projetos poderá ocorrer antes do prazo previsto para sua conclusão.
	SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS
	9 Os projetos deverão ser entregues à fiscalização devidamente aprovados por todos os órgãos que se façam necessários, tais como Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel, IAP, e outros.
	10 A Contratada deverá levantar junto aos órgãos de aprovação do município, as informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos serviços. 0 desconhecimento da legislação ou de condicionantes do Contratante não serão justificativas para aditivos ou incorreções de projeto.
	11 Todos os projetos a serem elaborados deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT, do IAP, da COPEL, da SERCOMTEL, da SANEPAR, do Corpo de Bombeiros, Código de Obras Municipal e Estadual vigentes. Também deverão ser observadas especificações técnicas de materiais e/ou equipamentos que estejam relacionados aos projetos contratados e as normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT.
	12 Nos memoriais descritivos dos projetos deverão ser indicadas as normas técnicas que foram utilizadas para elaboração dos mesmos. Todos os quantitativos e características técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra também deverão ser especificados nos memoriais relativos dos seus respectivos projetos.
	13 Os projetos deverão ser claros e bem especificados, não deixando margens para dúvidas ou duplas interpretações. Todas as informações deverão ser legíveis.
	14 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente compatibilizados, sendo de inteira responsabilidade do projetista a compatibilização dos projetos para a execução das obras, mesmo após a entrega do produto final.
	14.1 Quando ficar caracterizado que a falta de informação adequada do projeto interferiu no andamento da obra, o projetista devera proceder as adequações necessárias no projeto, mediante solicitação.
	14.2 As alterações de projeto para atender a compatibilização com o arquitetônico e demais projetos não geram direito de remuneração adicional, o não atendimento ao solicitado implica em sanções cabíveis, conforme estabelecido pela legislação.

	15 A fiscalização poderá solicitar aos projetistas orientações e soluções de problemas que porventura venham a ocorrer durante a execução da obra.
	16 Os projetos deverão conduzir para os melhores resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e funcional, adequando-os as condições da obra, também deverão assegurar a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
	17 Na elaboração dos projetos deverão ser utilizadas soluções de custos de manutenção e operação compatível com a instalação do sistema. Utilizar soluções que visem a segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação. Prever reserva de capacidade para futuro aumento de utilização, flexibilidade da instalação, admitindo a mudança de característica e localização dos equipamentos, Padronização, simplicidade na instalação, montagem e manutenção, sem prejudicar a qualidade e competitividade no mercado.
	18 Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:
	18.1 Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se inserem, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;
	18.2 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;
	18.3 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação;
	18.4 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento;
	18.5 Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT e legislação vigente;
	18.6 Adotar soluções que ofereçam proteção contra roubos, furtos e vandalismo;
	18.7 As soluções técnicas a serem adotadas deverão contemplar a minimização dos custos de operação, que incluem os gastos de operação, conservação e de manutenção das instalações;
	18.8 Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, lógica, telefone, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e mobiliários;
	18.9 Os equipamentos que se incorporam diretamente à obra, ou que necessitem de infraestrutura especial executada (bancada com cuba, ar condicionado central ou do tipo split e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.

	SEÇÃO V – DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO
	19 Inicialmente, os projetistas deverão realizar visitas ao local da obra a fim de constatar conformações geométricas, altimétricas, possibilidade de escoamento de águas pluviais, ocorrência de passagem pelo terreno de fiações, tubulações, existência de árvores, muros, benfeitorias a demolir e outros.
	19.1 Também deverão obter junto às concessionárias os desenhos cadastrais e/ou projetos das redes públicas do local da obra e a disponibilidade das concessionárias quanto à eventual necessidade de ampliação da rede instalada visto que as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da edificação.

	20 Os projetistas deverão indicar nos respectivos memoriais descritivos as normas utilizadas em todo o processo de elaboração dos projetos.
	21 Deverão ser agendadas reuniões entre os profissionais que estiverem elaborando os projetos e a fiscalização para que a elaboração do projeto ocorra conforme o especificado no presente documento.
	22 A Contratada deverá:
	22.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.
	22.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
	22.3 Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas entre os profissionais responsáveis pelos projetos e a equipe técnica de fiscalização para a compatibilização dos projetos, definição alternativa de especificações e adequações que se fizerem necessárias que deverão ser minutadas e com prazos definidos para as devidas correções.

	23 O projetista deverá conhecer a área da edificação, sua natureza e características, incluindo os seguintes aspectos:
	23.1 Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do local, se perceptíveis, para determinar soluções acústicas;
	23.2 Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, rede lógica, resíduos sólidos e outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e utilização pelos projetos especializados;
	23.3 Obter informações com relação às atividades principais, de apoio e de serviços da edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de materiais e serviços, a fim de permitir a análise de suas interações e sua composição em espaços;
	23.4 Obter informações com relação ao elemento humano que ocupará a edificação, trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, atuais e futuros, a fim de poder aferir características de cada espaço com relação à área requerida, ao conforto ambiental necessário e outros fatores;
	23.5 Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, para realização das várias atividades programadas para a edificação;
	23.6 Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a região.

	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
	24 Trata-se de Projeto arquitetônico completo para a reforma e adequação da edificação para atendimento legislação municipal e demais normas e legislação pertinentes, bem como atender às demandas dos ocupantes / usuários do local, com especificação de materiais, de técnicas construtivas e de layout, atendendo ao que dispõe a NBR 13.532 (Elaboração de projeto de edificações — arquitetura).
	25 Deverão ser propostas soluções para o atendimento às normas de acessibilidade e de saídas de emergência, bem como atendimento à legislação de prevenção e segurança contra incêndios.
	26 A Contratada deverá realizar o levantamento arquitetônico da edificação existente.
	27 A Contratada deverá apresentar proposta de estudo de layout contemplando todas as atividades e ocupantes do edifício da CML.
	27.1 Deverá adequar satisfatoriamente todos os gabinetes e ambientes necessários na edificação, liberando escadas e saídas de emergência.
	27.2 Deverão ser consideradas as especificidades de cada atividade desenvolvida nos setores, de tal forma que os espaços sejam distribuídos o mais adequadamente possível, dentro dos preceitos que abrangem a arquitetura funcional, levando-se em conta as informações obtidas em levantamentos e entrevistas a serem realizadas com os ocupantes do local.
	27.3 Dentro deste conceito a contratada deverá apresentar proposta, sugerindo a localização adequada dos ambientes, considerando suas atribuições, afinidades e relacionamentos de trabalho, bem como, indicar as formas possíveis de separação das mesmas (tipos / modelos e especificações de paredes divisórias).
	27.4 Deverá também apresentar o layout interno de cada ambiente, observando normas ergonômicas vigentes e critérios técnicos, e seus respectivos mobiliários ergonômicos devidamente especificados e quantificados para posterior aquisição.
	27.5 Na nova proposta de layout, deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento dos mobiliários novos e seminovos.
	27.6 O detalhamento do projeto também deverá ser apresentado com a indicação dos acabamentos a serem utilizados, principalmente forro, piso, divisórias e demais revestimentos.

	28 O projeto arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional dos espaços e circulações e atender à interação entre eles, de forma a propiciar a perfeita realização das atividades previstas.
	29 As rampas e escadas deverão obedecer às relações compatíveis de declividade e considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o deficiente físico, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelos órgãos públicos e normas técnicas, verificando os critérios de segurança referentes a escadas, corrimãos, rotas de fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive escadas), saídas de emergência e portas corta-fogo, de forma a atender plenamente as normas de acessibilidade e de prevenção contra incêndios.
	30 A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições:
	30.1 Dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às atividades a serem desenvolvidas no seu interior, preferencialmente ventilação natural;
	30.2 Se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar condicionado ou ar forçado), a edificação deverá apresentar desempenho térmico que proporcione economia de energia, evitando troca de calor/frio com seu interior, que garanta o conforto térmico adequado;
	30.3 Ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados com elementos adequados de controle;
	30.4 Devem ser isoladas as partes do edifício que possam transmitir ruídos ou vibrações aos outros ambientes.
	30.5 Atender ao Decreto Municipal 768 de 23 de setembro de 2009, NBR 10004, Resoluções do CONAMA 307 e 348 no que couber e prever condições e espaços para ser organizado o sistema de coleta seletiva da unidade, bem como sua disposição até sua remoção visando a sustentabilidade ambiental e social.
	30.6 Prever captação e utilização de águas de chuva, central de disposição de resíduos sólidos visando sua reciclagem e outros que contribuam à sustentabilidade.
	30.7 Projetar prevendo eficiência e redução no uso/consumo de energia elétrica.

	31 O projeto arquitetônico deverá apresentar em prancha própria a concepção paisagística externa com definição das áreas secas e úmidas, áreas de plantio e respectivas espécies vegetais, pontos de iluminação, irrigação e drenagem, harmonizado com o conceito arquitetônico proposto considerando princípios de conservação de energia, sustentabilidade e atender os aspectos legais quanto a permeabilidade.
	31.1 Neste caso, o projeto de paisagismo faz parte do projeto arquitetônico.

	32 Os Materiais e as Técnicas Construtivas empregadas deverão ser considerados em relação à evolução tecnológica visando garantir melhor qualidade e desempenho nos serviços e produtos da edificação bem como de sua segurança e manutenção.
	33 A elaboração do layout terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das atividades previstas.
	34 A organização e o dimensionamento do projeto/layout serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas características qualitativas e quantitativas, conforme definido pela Câmara Municipal de Londrina.
	35 Acerca do desenvolvimento e apresentação do projeto arquitetônico: O projeto arquitetônico deverá ser desenvolvido em quatro etapas sucessivas:
	35.1 Estudo preliminar e Memorial Justificativo;
	35.2 Anteprojeto;
	35.3 Projeto legal;
	35.4 Projeto executivo, detalhamentos, especificações e Memorial Descritivo.

	36 Cada etapa de execução do serviço somente poderá ser iniciada após a aprovação da etapa imediatamente anterior, ou seja, o anteprojeto deverá ser iniciado apenas após a aprovação do estudo preliminar e memorial justificativo, conforme sequência apresentada acima. Para o início da etapa referente ao projeto executivo e detalhamentos, será necessária também a aprovação do projeto legal pelo órgãos competentes.
	37 A representação completa do projeto de Arquitetura deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e indicações necessárias á perfeita interpretação dos elementos, de forma a possibilitar a correta execução dos serviços e obras. Deverá ser fundamentado em quantitativos de serviços, perfeitamente especificados, e demais indicações necessárias à fixação dos prazos de execução e o respectivo cronograma físico-financeiro.
	38 O Projeto deverá estar representado graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e ampliações/detalhamento de áreas molhadas ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra.
	39 Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão ser apresentados em cadernos anexos onde conste sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR 6492/1994 - representação de Projetos de Arquitetura, especificações, critérios de execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões.
	40 Quanto ao Layout: A elaboração terá por base a estrutura organizacional, seus usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento e a relação e o dimensionamento dos espaços necessários para a realização das atividades previstas.
	40.1 Deverá ser obedecida a legislação e a normatização específica para o tratamento ergonômico do mobiliário.
	40.2 A organização e o dimensionamento serão realizados a partir da listagem dos espaços e de suas características qualitativas e quantitativas..

	41 Quanto à representação gráfica: deverá conter:
	41.1 A implantação do edifício, onde constem:
	41.1.1 A orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro e as geratrizes da implantação;
	41.1.2 A representação do terreno com as características planialtimétricas e cadastrais;
	41.1.3 A RN — Referência de Nível — topográfica e o respectivo nível de cada pavimento e/ou área que esteja em nível diferente do RN. As rampas deverão ter suas indicações de declividade e sentido especificadas, sempre atendendo ás normas específicas;
	41.1.4 As cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros), com a respectiva indicação da declividade para drenagem superficial;
	41.1.5 As faces externas das paredes das edificações, cotados em relação à referência preestabelecida e corretamente identificada;
	41.1.6 A localização dos elementos externos construídos, como estacionamentos, construções auxiliares e outros.

	41.2 O edifício, compreendendo:
	41.2.1 Plantas de todos os pavimentos, com destinação dos compartimentos e medidas internas, espessura de paredes, material, acabamento e indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
	41.2.2 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris e sentido de abertura;
	41.2.3 Escoamento das águas, a posição de calhas, condutores e beirais, reservatórios, "domus", rufos e demais e elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com indicação de material e demais informações necessárias;
	41.2.4 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
	41.2.5 Cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas das paredes e áreas impermeáveis, altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado, tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;
	41.2.6 Impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade;
	41.2.7 Ampliações das áreas molhadas e/ou especiais, com locação e especificação dos metais, equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e detalhe, conforme a necessidade;
	41.2.8 Esquadrias: a quantidade, o material componente, fechaduras, fechos, dobradiças, acabamento e movimento das peças, sejam horizontais ou verticais, o tipo de vidro e espessura que deverá ser especificado considerando a altura/pressão de vento, quando for o caso;
	41.2.9 Todos os elementos que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra a executar, como coberturas, peças de concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, divisórias, esquadrias, pisos, equipamentos de segurança e arremates necessários deverão ser detalhados.

	41.3 Deverão ser apresentados relatório técnico e os memoriais justificativo e descritivo dos projetos e especificações.

	42 O projeto de sinalização e comunicação visual deverá ser elaborado conforme as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência, na falta destas. E obedecerá ao seguinte:
	42.1 Deverá contemplar as sinalizações internas e externas de todo o edifício, identificar acessos, entradas, ambientes, circulações, saídas, caminhos/signos direcionais.
	42.2 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, em escala adequada, de maneira clara.
	42.3 Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhamentos necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.
	42.4 A escolha do material para comunicação e sinalização interna e externa deverá proporcionar durabilidade, acessibilidade e desempenho adequado ao tipo de utilização e harmonia visual, estética e arquitetônica.
	42.5 Deverá atender os parâmetros exigidos pelas normas técnicas da ABNT pertinentes e pelo Corpo de Bombeiros. Deverá estar em conformidade com o que estabelece a Lei Federal N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o disposto na NBR 9050.

	SUBSEÇÃO III – DO PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES
	43 Refere-se ao projeto de todas as estruturas que forem necessárias para a adequação da edificação as normas vigentes (como escadas, rampas, reservatórios, cisternas e outros), ao projeto de reparos/adequações necessários na edificação existente e ao projeto da nova estrutura metálica de cobertura, estando incluídos os respectivos projetos de fundação necessários.
	44 Será constituído de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e serviços, relação detalhada de materiais e equipamentos e memorial descritivo.
	45 Consistirá do projeto de toda a infraestrutura e a superestrutura, devendo ser apresentadas:
	45.1 planta de locação de todos os elementos estruturais (em concreto armado ou metálicos);
	45.2 Detalhamento de todos os elementos estruturais — pilares, vigas, lajes, tesouras, terças, contraventamentos, fechamentos e outros;
	45.3 Detalhamento de ligações, soldas, parafusos, pinos, rebites e outros;
	45.4 Detalhamento da interface entre as diferentes estruturas (metálica/madeira/concreto);
	45.5 Planta de locação de blocos e pilares, com respectivas cargas, de preferência em escala 1:50;
	45.6 Planta com detalhes das armaduras de todas as peças e elementos estruturais;
	45.7 Planta com detalhes das formas de todas as pegas e elementos estruturais, inclusive com a locação e descrição de pilares, lajes e vigas, de preferência em escala 1:50, inclusive com indicação de contraflecha;
	45.8 Tabelas de consumo de aço, concreto e formas em cada prancha;
	45.9 Cortes, detalhes e outras indicações que se fizerem necessárias:
	45.10 Tabelas de consumos de materiais, especificando bitolas, comprimentos e pesos das peças e elementos utilizados;
	45.11 Plantas, cortes, detalhes e elevações que se fizerem necessárias para a perfeita compreensão da estrutura;
	45.12 Detalhamento e especificação da fabricação e montagem da estrutura metálica, inclusive a pintura de proteção e de acabamento, com espessura de película e caracterização de aplicação;
	45.13 Detalhamento completo das plataformas para equipamentos de ar condicionado;
	45.14 Especificação/detalhamento dos sistemas de impermeabilização que forem necessários;
	45.15 Detalhamento do sistema de isolamento térmico a ser adotado para a cobertura.

	46 O projeto de estrutura deverá estar compatibilizado com os demais projetos, devendo ser previstos e indicados em planta os locais onde serão realizadas as passagens para os elementos dos demais projetos;
	47 Refere-se ao projeto completo para todas as instalações hidráulicas da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser contemplada a substituição de todas as tubulações existentes.
	48 Os projetos deverão obedecer as normas legais da ABNT, do Corpo de Bombeiros, aos dispositivos legais federais, estaduais e municipais, às resoluções da ANVISA, aos regulamentos de concessionárias, as especificações de fabricantes de materiais e às normas internacionais de referência, na falta de correspondentes da ABNT. Deverá ser elaborado levando em conta também as questões ambientais, considerando a utilização de sistemas/equipamentos com maior eficiência e menores custos relacionados a consumo e manutenção.
	49 Deverá abranger as seguintes instalações: entrada, alimentação, centrais, elevação, reserva e distribuição de água fria; coleta e afastamento de águas pluviais (incluso sistema de reaproveitamento de águas pluviais); drenagem e dissipação de energia hidráulica; coleta, tratamento de disposição de esgotos, sistema de prevenção e combate a incêndios, dimensionamento e detalhamento de calhas e instalações de GLP.
	50 Serão constituídos de representação gráfica, memória ou roteiro de cálculo, especificações de materiais e serviços, com quantitativos, relação detalhada de materiais e equipamentos, memorial descritivo e Anotações de Responsabilidade Técnica.
	51 O Projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser entregue aprovado pelo Corpo de Bombeiros e o projeto de instalações hidráulicas deverá ser entregue aprovado pela SANEPAR.
	52 A representação gráfica deverá conter jogo de plantas, em escala adequada, contento as características, bitolas, dimensões, elevações, etc, dos elementos projetados, a localização de reservatórios, aparelhos sanitários, equipamentos e pontos de consumo; colunas ou prumadas de tubulações, caixas de passagem, todas as canalizações de qualquer instalação e outras indicações que forem necessárias para o bom entendimento do projeto.
	53 As plantas deverão ser apresentadas em escalas adequadas para o bom entendimento e compreensão do projeto, que deve ser apresentado de maneira clara.
	54 Deverá ser apresentada representação isométrica de toda a instalação, indicando bitolas, comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais e críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos.
	55 Deverão estar previstas as passagens, suportes e fixações na estrutura da edificação.
	56 Consistirá de projetos completos de instalações elétricas, cabeamento estruturado (lógica/telefonia), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, CFTV/segurança/alarmes e sonorização para atendimento a todas as instalações da Câmara Municipal de Londrina.
	57 As instalações deverão ser projetadas obedecendo às normas técnicas vigentes e levando em conta aspectos ambientais, de eficiência energética, de economia de energia e de facilidade de operação e manutenção.
	58 O projeto deverá ser constituído de representação gráfica, memorial de cálculo, especificações de materiais e serviços, relação de materiais e equipamentos com quantitativos, memorial descritivo, cartas de aprovações das concessionárias e Anotações de Responsabilidade Técnica.
	59 Os projetos deverão obedecer às normas da ABNT, à legislação federal, estadual e municipal, aos regulamentos de concessionárias, às especificações de fabricantes de materiais e às normas internacionais de referência (na falta de correspondentes da ABNT).
	60 Deverão estar contemplados no projeto de instalações elétricas todos os sistemas e equipamentos que forem necessários para a perfeita utilização do local.
	61 Os diferentes sistemas não poderão utilizar um mesmo condutor, tubulação, caixas de passagem, etc.
	62 O percurso da instalação deverá ser preferencialmente na parte interna do prédio, com vistas a preservar os condutores das intempéries. Cada setor mostrado no layout deverá possuir seu quadro de distribuição específico, identificado, sinalizado e de fácil acesso. Cada disjuntor deverá estar identificado conforme o setor ou circuito que alimenta. Deverá ser fornecida documentação para a fácil identificação do setor, no caso de emergência
	63 Farão parte do projeto todas as instalações elétricas, de baixa e alta tensão (incluso cabines de transformação), de geração de energia e de aumento/reforço de rede.
	64 O sistema de iluminação deverá ser projetado levando em conta os aspectos luminotécnicos, e ser dimensionado conforme os desempenhos prescritos nas normas da ABNT e em conformidade com o recomendado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
	65 O projeto de cabeamento estruturado (telefonia/lógica-dados) deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo o projetista prever, especificar, dimensionar e detalhar todos os componentes e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Também deve ser projetada/especificada a rede sem fio a ser utilizada na sede da Câmara Municipal de Londrina.
	66 O projeto de segurança deverá ser elaborado levando em consideração a utilização do local, devendo ser projetados (no mínimo): sistema de detecção e alarme de incêndios/fumaça, sistema de alarme da edificação e circuito interno de TV (com câmeras, conforme normas aplicáveis). O local da central de monitoramento será definido nas reuniões com os projetistas.
	67 O projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá se elaborado considerando os aspectos arquitetônicos e estruturais da edificação, além de seguir as normas específicas vigentes. Deverão ser apresentados, em planta baixa, todos os elementos e detalhamentos para a perfeita execução do sistema.
	68 Deverão ser projetadas instalações elétricas/lógicas novas para todos os ambientes, novos e existentes, sendo que todos os elementos projetados deverão estar devidamente estabilizados.
	69 A representação gráfica deverá conter: planta de situação do imóvel em que conste o tragado da rede pública e plantas arquitetônicas (preferencialmente em escala 1:50) contendo a disposição da entrada de serviço, localização de quadros, pontos de consumo, traçado da rede com respectivas bitolas, representação simbólica de condutores com respectivas bitolas, localização de caixas, lâmpadas de sinalização de obstáculos, chaves boias, localização de aterramentos, iluminação de emergência, compressores, antenas. Os jogos de detalhes serão apresentados em escala conveniente. Deverão ser apresentados detalhadamente os esquemas, diagramas e quadros de carga.
	70 Refere-se ao projeto de instalações de ar condicionado e ventilação mecânica que forem necessários para todos os setores da Câmara Municipal de Londrina, devendo ser realizado levantamento dos equipamentos existentes e a possibilidade ou não de sua manutenção/adaptação ao novo layout.
	71 Deverá ser elaborado visando questões ambientais e econômicas e as necessidades do local, principalmente levando em conta a utilização do mesmo. Deverá estar de acordo com as normas técnicas da ABNT pertinentes e/ou normas internacionais de referência na falta destas.
	72 A definição do tipo de instalação/equipamento de ar condicionado a ser utilizado deverá estar de acordo com os demais projetos, sendo que a fiscalização deverá ser informada previamente quanto ao tipo de instalação que se pretende utilizar.
	73 O projeto deverá ser apresentado em planta baixa, cortes, elevações e detalhamentos, em escala adequada e de maneira clara. Deverão fazer parte do projeto todas as especificações e detalhes necessários para a correta quantificação e execução dos serviços.
	SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS
	74 Os projetos e serviços finais deverão ser entregues em 03 (três) cópias plotadas (com assinatura dos responsáveis técnicos) e em CDs (nas versões xls, doc, pdf e dwg); devem estar acompanhados de anexos, memoriais, quantitativos e aprovações de projetos pela Municipalidade, SERCOMTEL, COPEL, SANEPAR, Corpo de Bombeiros, IAP, Vigilância Sanitária, e demais órgãos que venham a ser necessários. Com os projetos devem ser entregues cópias de todas as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica de todo os projetos contratados, devidamente assinadas e recolhidas.
	75 Os originais das pranchas de desenho, bem como todas as peças e documentos que integram o projeto, constituirão propriedade/patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.
	76 Os autores dos projetos declinam dos direitos patrimoniais quanto a eventuais adequações que forem necessárias para atender interesse público, autorizando, através de sua participação na licitação, os profissionais do Município ou os que este designar, a proceder as alterações necessárias.

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto do presente contrato é a Prestação de serviço de Elaboração de projetos completos (arquitetônico e complementares) para reforma e adequação do edifício da Câmara Municipal de Londrina, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina/PR, com área existente aproximada de 2.907,88 m2 (a reformar) e área a ampliar máxima de 250,00 m2 para adequações necessárias, incluindo reforma e adequação da guarita existente.
	2 O objeto do presente Contrato é a elaboração dos seguintes projetos:
	2.1 Projeto Arquitetônico completo e aprovado — incluso layout e detalhamentos e levantamento arquitetônico da edificação existente;
	2.2 Projeto de sinalização e comunicação visual completo;
	2.3 Projeto estrutural completo, incluindo avaliação estrutural e projeto de reforço/reparos que se fizerem necessários na edificação existente, estrutura metálica e estrutura de cobertura, estruturas complementares, etc. (incluso fundações);
	2.4 Projeto de instalações hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios completo — incluso GLP (se necessário), drenagem e sistema de reaproveitamento de águas pluviais;
	2.5 Projeto de instalações elétricas em alta e baixa tensão completo — incluso telefonia, lógica, cabeamento estruturado, SPDA, antena, alarmes (segurança e incêndio), CFTV e sonorização;
	2.6 Projeto de instalações de ar condicionado completo.

	3 Os projetos deverão ser elaborados de acordo com Programa de Necessidades definido pela CML e as instalações, no final da obra, deverão atender a todas as demandas para um perfeito funcionamento da CML, e atender à legislação e normas técnicas vigentes
	4 Para os fins do presente Contrato, a Contratada declara que está ciente das condições do local, examinou detalhadamente o as especificações e toda a documentação da licitação, estando em condições de executar os serviços em estrita observância com o indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.º 61/2018.
	5 As especificações do objeto, os prazos e as condições de entrega estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2019).
	CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	6 O preço global a ser pego pelo serviço objeto do Contrato será de R$ ... [valor].
	6.1 No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos, seguros, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

	7 O pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.
	7.1 O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
	7.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, bem como a instauração de processo de aplicação de penalidade, o pagamento ficará pendente até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras ou que se finalize o procedimento administrativo em andamento.
	7.3 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação ou após encerramento do processo de aplicação de penalidade, não acarretando qualquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina.

	8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela empresa contratada na Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	8.1 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	8.2 A Câmara Municipal de Londrina não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido acordada no contrato.

	9 As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta da dotação Projeto/Atividade: 01.010.01.031.0001.2001 e natureza da despesa: 4490.510104 – Edifícios Administrativos, constantes do Orçamento-programa vigente.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	10 Após assinatura do Contrato e a prestação da garantia contratual disciplinada pela Cláusula Quarta abaixo, o representante da Câmara Municipal de Londrina encaminhará nota de empenho do serviço ao Contratado, para que se iniciem os trabalhos relativos à execução do presente instrumento.
	11 A execução do objeto se iniciará a partir do envio da Nota de Empenho e deverá se desenvolver nos termos das especificações do objeto, nos prazos e nas condições para sua execução, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial nº….../2019.
	12 O recebimento do objeto do contrato será dado pelo fiscal administrativo após parecer conclusivo, por parte do fiscal técnico, acerca da aceitabilidade do serviço e de sua adequação às exigências quanto ao objeto e demais disposições do edital do Pregão Presencial nº …../2019 e seus anexos.
	12.1 Os fiscais técnico e administrativo são aqueles indicados na Seção II do Termo de Referência do Pregão Presencial …./2019 e na Cláusula Sexta do presente instrumento.

	CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
	13 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do presente instrumento, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	13.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	13.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	14 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	14.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	14.2 Seguro-garantia.
	14.3 Fiança bancária.

	15 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	16 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
	17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	18 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	18.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	18.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	18.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	18.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	18.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	18.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	19 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	20 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	21 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	21.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

	22 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.
	CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	23 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato e das especificações do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº…./2016, constituem obrigações da Contratada:
	23.1 Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de obra que se façam necessários para a execução do serviço.
	23.2 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.
	23.3 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 decorrentes.
	23.4 Assumir exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar à Câmara Municipal de Londrina, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento das especificações e prazo de execução.
	23.5 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, durante a execução deste contrato.
	23.6 Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, além do pagamento de todas as taxas que se fizerem necessárias para a aprovação.
	23.7 Corrigir quaisquer defeitos na execução do objeto do Contrato, sem ônus para a Contratante, bem como responsabilizar-se integralmente pelos danos a este ou a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.
	23.8 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato.
	23.9 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto.
	23.10 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

	CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	24 A Contratante se obriga a:
	24.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	24.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	24.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Instrumento.
	24.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	24.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	24.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução objeto, fixando prazo para a sua correção.

	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	25 A execução do objeto será acompanhada, aprovada e recebida por profissionais de Engenharia da Prefeitura do Município de Londrina (fiscal técnico) e por representante da Câmara Municipal de Londrina (fiscal administrativo).
	25.1 4.1 Os profissionais de engenharia da Prefeitura Municipal de Londrina que acompanharão e elaboração e aprovarão dos projetos serão os Engenheiros Alessandro Tonial – Matrícula 15914-0, e Antônio Luiz Sokoloski – Matrícula 14231-0.
	25.2 4.2 O representante da Câmara Municipal de Londrina, responsável pelo acompanhamento e aprovação do projeto será o servidor Ricardo Jammes Teixeira – matrícula 918.

	26 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	26.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro e encaminhá-la à Contratada para que ela dê início à execução do serviço.
	26.2 Verificar, quanto aos aspectos não técnicos, se a execução ocorre em conformidade com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
	26.3 Dar recebimento nos serviços após parecer do Fiscal Técnico.
	26.4 Em caso de inexecução ou irregularidade na execução do objeto, informar por escrito o Gestor do Contrato para eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

	27 Ao Fiscal Técnico do Contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
	27.1 Verificar, quanto aos aspectos técnicos, se a execução ocorre em conformidade com o Termo de Referência e com o Contrato Administrativo.
	27.2 Elaborar parecer técnico conclusivo antes do recebimento do serviço, indicando os problemas e as correções necessárias.

	28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios.
	29 Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	30 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o Contratado que, no decorrer da execução do ajuste:
	30.1 Inexecutar total ou parcialmente o Contrato (ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução dos ajuste);
	30.2 Apresentar documentação falsa;
	30.3 Comportar-se de modo inidôneo;
	30.4 Cometer fraude fiscal;
	30.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no Contrato Administrativo.

	31 O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
	31.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
	31.2 Multa Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na conclusão dos serviços e entrega dos projetos, calculados sobre o valor do Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
	31.3 Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato se de ultrapassado o limite de dias para atraso na entrega dos projetos ou pela inexecução parcial do objeto do contrato.
	31.4 Multa Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do Contrato
	31.5 Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

	32 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
	33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado a proporcionalidade.
	34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.
	34.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.
	34.2 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.

	35 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada a respeito.
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