
0É ur{i{o
ô.1

FLS s

DOCUMENTAÇAO DA EMPRESA

FP ENGENHARIA LTDA.

cNPl N.s 27.3 38.L22 /0001-49



u

FLS o
T

Licitação - Dispensa Eletrônica OOI/2022
De: fabio@fpengenha ria.com. br
Para: licitacao@ uniaodavitoria. pr.gov. br
Datat 08/06/2022 15:44

08i06i202215:57

Boa tarde Celeste,

Segue em anexo os documentos pertinentes a licitação supra citada

Grato.

Eng. Fábio J. S. Paes.

*Favor confirmar recebimento

webmail.uniaodavitoria.ptgov.br/prinlMessage.php?langPrint=lmprimir&lângClosê=Fechêr Janela&locêlld=ext-9en1014

Imprimir Fect
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9a ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 27.338.1 22|OOO1 -49

NIRE: 41210466131

Folha: 1 de 5

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social e na melhor Íorma de diÍeito o

titular da sociedade a seguir identiÍicado:

FABIO JOSE DOS SANTOS PAES, brasileiro, maior, engenheiro com registro CREA-SC
n'o 11208721D, divorciado, nascido em 2411211975, natural de Uniáo da Vitória-PR, inscrito
no CPF/tr/F sob ne 594.554.541 -49, portador da Carteira de Nacional de Habilitaçáo (CNH)
n'o 02463566138 DETRAN-PR emitida em 1611012020. residenle e domiciliado na Rua
lvlarechal Deodoro da Fonseca, 1643, APTO 801 , Nossa Senhora do Rocio, CEP
84600-907. União da Vitória - PR.

Titular de uma sociedade empresarial sob a denominaÇão FP ENGENHARIA LTDA, com
sede na Rua ltltanoel Estevão, 460, Sala 3, Centro, CEP: 84600-235, União da Vitória -
PFl. com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE

41210466131 e inscrita no CNPJ sob nq 27.338 .12210001-49, resolve, como de Íato
resolvido tem, na melhor Íorma de direito e de pleno acordo, alterar o seu contrato social
conÍorme as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica criada uma filial da sociedade com sede na Rua Alcides
José de lvlacedo, 810, Parques das Nações ll, Dourados - MS, com CEP 79843-1 I0, com
o seguinte objeto social: Serviços técnicos de engenharia, elaboração e gestão de projetos;

serviços de inspeção técnicas nas áreas de engenharia elétrica e mecânica; execução de
serviços de instalação e manutenção elétrica e mecânica; vistoria, perícia técnica,
avaliação e arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de desenho
técnico relacionado a engenharia; sêrviços de instalação, manutenção e reparação de

semáforos; instalação, montagem e manutençáo elétrica de iluminação pública, serviços de
pericias técnica relacionado segurança do trabalho, manutenção de redes de distribuiçáo
de energia elétrica, monlagem e instalaçáo de sistemas e equipamentos de iluminaçáo e

sinalizaçáo em vias públicas; montagem de estrutura metálicas; instalação, manutenção e
conserto de câmeras de vÍdeo de monitoramento; sinalização de vias verticais e

horizontais; instalação de máquinas e equipamentos industriais; instalação e manutenção
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração e medição de
consumo de energia elétrica, gás e água.

CLÁUSULA SEGUNDA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da
referida Sociedade Limitada, com o seguinte teor.
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FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 27.338.1 2210001 -49

NIRE:412í046613'l
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ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIM]TADA

FP ENGENHABIA LTDA

CNPJ : 27.338.1 221 0001 -49

FABIO JOSE DOS SANTOS PAES, brasileiro, maior, engenheiro com registro CREA-SC
ne 112O8721D, divorciado, nascido em 2411211975, natural de Uniáo da Vitória-PR, inscrito

no CPF/li/F sob ne 594.554.541-49, portador da Carteira de Nacional de Habilitação (CNH)

no 02463566138 DETRAN-PR emitida em 1211112015, residente e domiciliado na Rua

Marechal Deodoro da Fonseca, 1643, APTO 801 , Nossa Senhora do Rocio, CEP

84600-907, União da vitória - PR, RESOLVE constituir uma soclEDADE Lltt/lTADA, e
que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada, e

com denominação FP ENGENHARIA LTDA, será regida por este ato constitutivo, pelo

contido na Lei 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da Sociedade Limitada é de tempo

indeterminado e o início das operações sociais, para todos os eÍeitos, é a data de 01 de

março de 2017. É garantida a continuidade da pessoa iurídica diante do impedimento por

Íorça maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser

alteÍada para atender uma nova situaçáo.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa terá a sua sede na Rua trrlanoel Esteváo, 460, Sala 3,

centro, cEP: 84600-235, Uniáo da Vitória - PR, que é seu domicílio, podendo, a qualquer

tempo, a critério de seu titular, abrir ou Íechar Íiliais em qualquer parte do território

nacional.

ParágraÍo Primeiro - A sociedade empresarial possui as sêguintes Íiliais:

FILIAL Ns 001 - Situada na Rua Alcides José de lvlacedo, 810, Parques das Naçoes ll,

Dourados - ÀrlS, com cEP 79843-1 10, com o sêguinte objeto social: serviços técnicos dê

engenharia, elaboração e gestão de proietos; serviços de inspeçáo técnicas nas áreas de

enlenharia eleÍica e mecânica; execuçáo de serviços de instalação e manutenção elétrica

e Ãecânica; vistoria, perícia técnica, avaliação e arbitramento, laudo e parecer técnico de

engenharia; serviços de desenho técnico relacionado a êngenharia; serviços de

insialaÇáo, manutençáo e reparação de semáÍoros; instalação, montagem e manutenção

elétricá de iluminaçáo pública, serviços de pericias técnica relacionado segurança do
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FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 27.338.1 221 O00't -49

NIRE: 41210466Í3í

Folha: 3 de 5

trabalho, manutenção de redes de distribuiçáo de energia elétrica, montagem e instalaçáo

de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; montagem de

estrutura metálicas; instalação, manutençáo e conserto de câmeras de vídeo de

monitoramento; sinalizaçáo de vias verticais e horizontais; instalação de máquinas e

equipamentos industriais; instalação e manutenÇão de sistemas centrais dê ar

condicionado, de ventilação e reÍrigeração e mediçáo de consumo de energia elétrica. gás

e água.

CLÁUSULA QUABTA - A Sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na

condiçáo de EMPRESA DE PEAUENO PORTE, nos termos da Lei complementar n0123,

de 14fi212006.

CLÁUSULA qUINTA - O objeto social da EIRELI será: Serviços técnicos de engenharia,

elaboração e gestão de projétos; serviços de inspeção técnicas nas áreas de engenharia

elétrica e melânica; execução de serviços de instalaçáo e manutençáo elétrica e

mecânica; controle de material e serviços; coleta, transporte e destinação dos resíduos

urbanos io tipo domiciliar, comercial e industrial; supervisão de contratos de execuçáo de

Àbr"r u gerenciamento de projetos; vistoria, perícia técnica, avaliaçáo e arbitramento,

laudo e "pur"""t- técnico de êngenharia; serviços de desenho técnico relacionado a

ãnlennaria; serviços de instalação, manutençáo e reparaÇão de semáÍoros; instalaçáo,

mo"ntagem e man;tenção elétriõa de iluminaçáo públicâ, comércio varejista de placas

solareã para geraçáo iotovoltaica, materiais elétricos, material de automaçáo industrial,

soÍtware'e peçãs e equipamentos de informática e instalação e manutençáo equipamentos

ãá pfã.u. iot,ovoltaicà, elétrica e de inÍormatização com automaçáo, teste de análises

té";i"*, serviços de pericias técnica relacionado segurança do trabalho, manutenção de

redes d'e disiribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e

"qripur.nto. 
de ilúminação e siÀalização em vias públicas; serviÇos de apoio a edifícios;

áÉirs Oe terraplenagem; ôbras de alveÁaria; construçóes e reÍormas de obras; locação de

mãquinarios e veícuios sem operador e atividades auxiliares no transportes; atividades de

limpezas em órgãos públicos e privados; montagem de estrutura metálicas ê desmontagem

de andaimes e estrutura temporárias; atividadei de paisagistas, roçadas em vias pÚblicas

À pàa" sob linhas energizadas, lotes, redes eletricas e praças, serviÇos de pinturas;

instalação, manutençáo e conseÁo de câmeras de vídeo de monitoramento; sinalização de

vias verticais e horiz"ontais; instalação de máquinas e equipamentos industriais; lnstalação

e manutenÇão de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e reÍÍigeração;

ápárãrnáruito de pedras para construçáo civil; construQáo de rodovias e Íerrovias;

.ãr"ióái de operaçáo e Íornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras; comércio atacadista de bombas e compressores'

aceisórios, partes e peças; comércio atacadista e varejista de materiais de construção;

ãomercio varejista Oà tintas e materiais para pintura; rodoviário de cargas municipal'
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FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 27.338.12210001 -49

NIRE:412í046613í

CLÁUSULA SEXTA - O capital social da empresa é inteiramente subscrito na Íorma
prevista neste ato na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em
50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, a qual está
devidamente integralizado em moeda corrente nacional.

Nome Valor R$
FABIO JOSE DOS SANTOS PAES 100,00 50.000 500.000,00

CLÁUSULA SÉflMA - A Íesponsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da
êmpresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela
lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da Sociedade Limitada caberá ao titular .lá
qualificado FABIO JOSE DOS SANTOS PAES, dispensada de caução, a quem caberá
dentre outras atribuiçôes, a representaçáo ativa e passiva, judicial e extraiudicial, desta
Sociedade Limitada, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

ParágraÍo Primeiro - O tilular poderá Íixar uma retirada mênsal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ParágraÍo Segundo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da Sociedade Limitada, devendo ser especificado no instrumento
de mandato, os atos e operações que poderáo praticar e a duraçáo do mandato, que no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de
dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do
ano Íiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular da Sociedade Limitada, a
empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

o

Fr-§

Folha: 4 de 5
interestadual e internacional, serviços de carga e descarga de mercadorias;
estacionamento de veículos, serviço de guarda de veÍculos e exploração de
estacionamento; atividades de pós-produção cinematográÍica, de vídeos e de programas
de televisão; limpeza em prédios e em domicílios; serviços combinados de escritório e
apoio administrativo, portaria, recepção, controle de acesso, zeladoria, telefonista,
cozinheira e supervisão; atividade de teleatendimento e medição de consumo de energia
elétrica, gás e água.
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FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 27.338.1 221 0001 -49

NIRE:41210466'13í

Folha: 5 de s
com base na situaçáo patrimonial da empresa, à data da resolução, veriÍicada em balanço
especialmente levantado.

ParágraÍo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
Sociedade Limitada se resolva em relaçáo a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PBIMEIRA - O titular declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administraçáo desta Sociedade Limitada, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os eÍeilos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de
prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, contra as relações
de consumo, Íé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O endereço do titular, constantes no ato constitutivo ou
de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de Convocaçôes, cadas,
avisos, etc., relativos a atos societáÍios de seu interesse. A responsabilidade de inÍormação
de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Declara o titular da Sociedade Limitada, para os
devidos Íins e eÍeitos de direito, que o mesmo náo participa de nenhuma outra empresa, ou
pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉqMA OUARTA - o titular elege o Íoro da Comarca de União da vitória-PR
com exclusáo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes destê contrato.
E por estar assim juslo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado
em via única, para que valha na melhor Íorma do direito, sendo esta via destinada ao
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas
pelo titular, depois de anotada, obrigando-se Íielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo
em todo os seus termos.

Uniáo da Vitória-PR, 23 de março de 2022.

FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
CPF: 594.554.541-49
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IVINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretariâ de Governo Digital

Dêpartamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraÇão

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa FP ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:
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NomeCPF/CNPJ

59455454149 FABIO JOSE DOS SANTOS PAES

ryí
R!êIsrRo EM 29/a3/2O22 13i55 SoB N" 2O22ABO9OA2,

PROIOCOLO: 2215090A2 DE 29 /03 /2022.
cóDrco DE vERtFtcÀÇÃo: 12203934330 - CNPJ DÀ 6EDE: 2133a!22ooo!49
NIaE: 41210466131. col{ EFÉITOS DO ÀEGIsrRo Et4: 23/03/2022.
FP EXGEMIÀA:À LIDÀ

,*aiq§rêk
1,EÀNDRO MÀRCOS R]ÀYSEI BISCÀ1À

sEcR.EriíRlo-Get{Àr
m.6prêsâf.êil.pr.qov.b!

TDENTTFICAÇÃO DO(S) ASSTNAI'iTE(S)
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistemâ Nacirnal dê Rêgislro de Êmprêsas Mercanlis - §tblFlEi]l

Cêrlíicamos que as núôÍmáçórs abaito constam dosdocúmentos ãrquivâdos
nêslâJunta Comàcialé sào vqenles nâ dâtâda§uâ êvpedçãô.

N.ru Emprelial: FPENGENHÂÂlA ITDA

Narurtz! Jundl@: &.iedádá Espresàia Limilãda

NIBE (Sede)
4r 210466131

CNPJ
27.338.1220001 49

Enderêço Completo
Bua À,rlANOEL ESTEVAO, Na 460, SALA 3, CENTRO - Uniâo da Virória/PB - CEP 84600-235

Dâle dê Ato Constilulivo
20t03t2017

lnicio de Alividade
01/03,2017

Obielo Social
, SEBVICOS TECNICOS DE ENGENHABIA. ÊLABORACAO E GESTAÕ DE PROJETOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICAS NAS AREAS DE

ENGENHARIA ELETRICA E MECANICA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAo E l\.4ANUTENCAo ELEÍBICA E t!.IECANlCA CONTROLE DÊ

i.,4ATERIAL E SERVICOS COLETA. TBANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS URBANOS DO TIPO DOIIIICILIAR. CO[,4EBCIAL E

INDUSTRIAL SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXÊCUÔAO DE OBRAS E GERENCIAIVENTO DE PROJETOS VISTOÊIA. PERICIA TECNICA,
' AVALIACAO Ê ARBITRAI\,{ENTO. LAUDO E PARECER ÍECNICO DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHô TECNICO BELACIONADO A

ENGENHARIA SERVICOS OE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE SE[,1AFOROS INSTALACAO. l\,'IONTAGE[,] E MANUTENCAO
ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. COMERCIO VAREJISTA OE PLACAS SOLARES PARA GEBACAO FOTOVÔLTAICA. MATEFIIAIS
ELETRICOS, I\,4ATERIAL DE AUTOIVACAO INDUSTRIAL. SOFTWARE E PECAS E EOUIPAI\,48NÍOS OE INFOB[,lATICA E INSTALACAO E

. I\,4ANUTENCAO EOUIPAÀ,{ENTOS OE PLACAS FOTOVOLTAICA, ELETRICA E DE INFOR]\'ATIZACAO COI\,I AUTON,IACAO. TESTE DE ÂNALISES
TECNICAS, SEBVICOS DE PERICIAS ÍECNICA RELACIONADO SÉGURANCA DO TBABALHO, Í\,ANUTENCAO DE RÉDES DE DISTRIBUICAO DE

I ENERGIA ELETBICA, I\TONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEI\,4AS E EOUIPAMENTOS DE lLUt\,íINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLIÔAS
' SERVIÔOS DE APOIO A ÊDIFICIOS OBRAS DE TÉRRAPLÉNÂGEI\,I OBRAS DE ALVENABIA CONSTRUCOES E REFOF][,,!AS DÊ OBRAS

LOCACAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS SEI\,1 OPERADôB E ATIVIDADÊS AUXILIARES NO TFANSPORTES ATIVIDADES DE Lll\,1PEZAS EÀ,

ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS MONTAGEIV DE ESTFUTURA I\,!ETALICAS E DESMONTAGE[,4 DE ANDAIMES E ESTRUTURA TEI\IPORABIAS
ATIVIDADES DE PAISAGISTAS. ROCADAS EIlI VIAS PUALICAS E PODA SOB LINHAS ENEFGIZADAS, LOTES, REDES ELETRICAS E PRACAS,
SEBVICOS DE PINÍURAS INSTALACAO. MANUTENCAO Ê CONSEBTO DE CAMERAS DÊ VIDÉO DE MONITORAMENTO SINALIZACÁO DE VIAS
VERTICAIS E HORIZONTAIS INSÍÂLACAÕ DE MAQUINÂS E EOUIPAtvtÉNÍOS INDUSTRIAIS INSTALACAO E IVANUTENCAO OE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CÔNDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGEBACAO APARELHAIUENTO DE PEDRAS PAFA CONSTRUCAO CIVIL
CONSÍRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIIlIÊNTO OE EQUIPAMENTOS PARA TBANSPORTE E

ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRÂS COMERCIO AÍACADISÍA DE BOMBAS E COITPRESSORES. ACESSORIOS,
PABTES E PECAS COMEBCIO ATACADISTA E VAREJISÍA DÊ MAÍÊRIAIS DE CONSTRUCAO COI\,IERCIO VARÊJISÍA DE TINTAS E MATERIAIS
PAFA PINTURA ROOOVIARIO DE CARGAS I.,4UNICIPAL, INTERESÍADUAL É INTEBNACIONAL, SEBVICOS DE CARGA É DÊSCARGA DE
N,4ÊRCADORIAS ESTACIONAI\,,IENTO DE VEICULOS. SERVICO DE GUABDA DE VEICULOS E EXPLOBACAO OE ESTACIONAIMENTO
ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEI\.TATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PRôGRAMAS DE TELEVISAO Lll\,1PEZA EÀ, PRÊDlÔS E EIM

DO[IICILIÔS SEFIVICOS COI\,IBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PORTABIA. RECEPCAO. CONTROLE DE ACESSO
ZELADORIA.IELEFONISTA. COZINHEIRA E SUPERVISAO ATIVIDADE DE TELEATENDIMENTO E À,4EDICAO DE CONSU[,4O DE ENERGIA

ELETRICA, GAS E AGUA,

Prazo de Duração
lndeierm nado

CapitalSocial
RS 500.000,00 (quinhêntos mil rêais)
Capilal lnlêgÍalizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Portê
EPP (Empresa dê Pequeno

Porle)

Dados do Sócio
Nome
FABIO JOSE DOS SANTOS
PAES

CPF/CNPJ
594.554.541 49

Pârticipâção no capital
B$ 500.000,00

Administrador
S

Término do mandato
indelerminado

Espécie de sócio
Sócio

Oados do ÂdministÍador
Nome
FABIO JOSE DOS SANTÔS PAES

Ullimo Arquivamento
Data
29i0312022

CPF
594.554.541 49

TéÍmino do mandalo
lndeterminado

Ato/eventos
oo2 /051 , coNSoLtDAÇÀO DE
CONTBATO/ESTATUTO

CNPJ: 27.338.12210002 20

Situação

Slatus
SEI\,4 STATUS

r.LS

Governo do Êstado dc Paraná
Secretaria da [,4icro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PAnAs*Âw

Número
20221409042

Filaal(ais) nêsta Unidadê da FedêraÇão ou Íorâ dela
1 - NIRE: 54920061952

"1



V Governo do Estado do Paraná
Secretaíia da Micro e Pequena Empresa
Junta Coinercialdo Estado do Paraná

p*ê JiPARA

|Iillll]ltilllllilffi lllltlfllullulllLllllil]llll

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sislêmâ Nâcional de Reglstro de Ernpresas Ãtrgrcantis - SINREM

certilicâmos que as inÍoímaçoes abarro constâm dos documentos âÍquivâdos
nssta Júnta comer.iâI e sáo voenlês na dala da sua expediçào.

LEANDRO [,4AFCOS BAYSEL BISCAIA
SecÍeláílo Geral

RUA ALCIDES JOSE DE MACEDO, N0 810 , PAROUE DAS NAÔOES ll. DouÍados, MS, CÊP: 79843110

Êslâ cêrfidão íoi emitlda automalicamente em 23105/2022. às 20:38:27 (horário de Brasília).

Sê impÍessa, veriíicâr sua âulenticldade no httpsJ^lrww.êmpresalacil.pr.gov.br. com o códlgo s3AlNllB

ContinuaÇáo

2cie2

FLS

i Nôm. Éôprêsri.l: ÊP ÊNOENHÁRiA LmÂ

I Nllur.rá Juídlc.: Sôc!êdadé EmprésâÍla L milada

i EndôÍêco Complâto



Aprovado pela tn§trução Normaliva RFB n' 1 8ô3 de 27 dê dezêrÍbro dê 2018

Emitióo no dia 2710í2022 às 1O:í5:11 (dâtâ ê hoÉ dê gÉsíliâ)

cmpóvahre de lhs@ÇãÕ e de s IuáÇ.ão Cád8l6l
0€u Nrlo

FLS o
ICOMPNOVÀNÍED€ INSCÊIÇÀO E DE SIIUÁÇÀO CADASÍNÁL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cldadã0,

ConÍra os dados de ldentiÍicaÇão da Pessoa JurÍdica e, se houver qualqueÍ divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadaslral.

A in[oímação sobre o poÍte que consta neste comprovante é â declaÍada pelo cÔntÍibuinte

L

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

caDAsrRo NActoNAL DA PEssoA JURiDlca

COMPROVANTE DE INscRrÇÃo E DE srruaÇÃo
CADASTRAL

FP ENCEI]HARIA LTDÂ

?1.12.0{0 - Scryiqôs d..ígenh.riâ

NFE@FPEI,IGENHARIA.COM.BR

23.S1-5{2 - Apãrêlhâmenlo dê pedr.s
33.21{.{)0 - lnst.laçáô dê máquin.6 ê

D.6 conslruéo, Êxêáo as@iãdo à extr.ção
ôqúip.mênto. ind!6lriái.

3!.11{.oo - col.!. dé 6ddu6 nãor.rlgpsôs
33.21-140 - Íratamênto. di.positàô dê í.3iduo6 náÔ+ôttqôBoê
41 ,20-a40 - Consirução de cdtli.ioô
a211í41 -Conslrucáo dê rodovi* ê Í.roüs.
42. r 1-í {2 . P,nlu,. ;âr. .inal@çao €m pi6L. rcdovrárlr. e ,êropo'l@
.2 r2{{0-côÉrrucf,o dê obê dê ãrl.esp€ciàis
12 2r.s{3- Mánú.n;ãôd. Edês dê dislnbolçào doen.rgi.êléÍi'à
,12.92-8i1 - MonLsê; dê 6ltúur:. m.ÉlléÁ
.3 13-a{0 - Obôs dê l.rãDl.nàq.m

lêncáoclalrie
;:;.;;; - i;:i;;:;;;;;;;É.ia. à" 

""t".* 
*.t'." aê 

'rcon'r'c'on'do 
d'v'nriraçÃo e rêíns'ócàó

;i.iô:iü ' ii;;õ;;: l;"üiiàiia" "iiriÁ* " "q,ip".".ros 
d€ irúmináÉo € sií6r':açáo oô viás púbricás pó'tos ê

43.3ó-44!. Sêdlços d. pinluG d. .diftclG .m gor'l
a3,9§-i 41 . Àdmlnistr.ção d. oÚ..
iiiõõ-iiz. ú.,r"s.. iu*.onrsêm dG ân.r.h. c o!ú" 

"rtutú-s 
rêmporáriâ'

a3.99-l{3 - Obra. dê.lvcn.ria
iã:õã.i ü - ;;i* d;;;;.áô € Íomêêim.nro dê êqureamênto' pâÉ rÍãnspon' ' êrsv.Éo dê c'rsâs ' p!s36d p'ra

,16.69-9{1 - Cob êiô tlrcaaií. d. bmbã. . êmpr6.e'i pári'r ê p.çe

206-2.sôclâdad6EmprêsáriâLimitadâ

,a-^&,,w

$d 6 r@(â íazenda qov b./sêrui@/ap,r4,cnqreÉ-comprovântê asp

Pág na 1/3
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Apovâdo pelâ lnstrução Noínaiivâ RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27105/2022 às 10:15:'1, (dalâ ê ho€ ds Brcslliá).

Cômprôvânle dê lns.Íçào ê dê SiiurÇáo Cadáslrar

Páginar2/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
coMPRoVÀ,{Tt Dt rlscF.ÇÀ0 t Dt sr-LA( Ã ) caDÁslRÀ.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

coMPROVANTE OE TNSCRtçÃO E OE S|ÍUAÇÃO
CÂDÂSTRÂt

FP ENGENHARIA LÍDÀ

46.79.6{a - Co õê rcio àtâca d isl. êspê clá lÊádó dr ft âl.rlai. dê conil rução não ..pc ciíicâdos a.tc rio rm ê nt€
,17.,11.540 - Comércio v.rejistã dê tinLs . m.t..i.k pár. plntorá
,17-123{0 . conér.io vâéiisra de m.l.rial êtér.ico
a?.44"045 - CômÁrêiô vâBiisrâ de h.r.rhis d. @nsrruçã6 não êsp..ili6dos a.rêriôrm€nrê
2l?.51-2{, - Cômarciô vaéjÉra Bpecl.llzâdô de €qúlpâmênros ê Euprim.nros d. l.formárle
47.594-99 - Cômórciô vâr.jisrá dê oúros ã.rigos d. uso p..6oal ê dôméGrico não .spê.1íic.do. ãnr€.iomênr.
49.30-2.02 -ÍEn.pônê rodoviáno dê ér9ê,.tcclo produros pêrigosos. hudançâs, inl.rmunlclpã|,lntêr€sl.du.l ê

52.12-5{0 - Cârqá ê dBE.E,
52.231{0. Eslaclõhãm.nlo d. vclculo:
52.20{49 . OuÍ8s alividâdês .uriliàr.. dG rrã.sporlês têí.stEs .ã6 à.pêciÍ.ãdas anleriomenlê
59.124-99-Âtividadês d€ pósrioduçãô cin.úâtográrie, dê vidêos ê dê p.ogrãhás de rêlsvisàô náo€spsciÍcadas

71.1s.741 - sediçG de d.sêôhô iêcíi6 rÊh.idádô6 à ârquitêiuã ê êno.nh.ri.
71.1S.744 - Setutçôs do pêÍicb ré.naÉ Elâ.1ônád6 à sêgurâ.ça do trâbàlhô
71.20n{0 - l6srú e ânáli*s rôcnicâs
77.1r440 - LdàEàô dê .ulohovêis s.m@.dulor
77,19-5-99. tocaçào de ôutro3 mêio. dê trâ.lportê nào $pêcilicâdos âír€rioúêntei 3ém condulor
77.32-241 . Àlugúel dê ôáquiná8 ê êqúl9am.nlG p.r. .o..truçàô .êm ôpêrádo.. €:eto aíd.imês
30.204{1 . Aiividàd€s d. monn@nc.ro d. .isiêm.Ê dê 3.guÉ.çã €lêlrónico
31.1í-7{0 - S€rvlços coóblnâdôs pârô âpôlo â êdlíl.los, êr..lo .o.dôminlos pr.dlais
31.21-,t{0.Lim9.aer pÉdlo. ê êm domlcl,los

206.2.Sociêdádo Empr..ári.Iimit d.
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seru cos Íecelê laze.da qov brsêerms/apjÍryâ/Cnffevâ Comp.óvántê.asp
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Comp.ôvênt€ de lnsd Çãô ê de SILáÉô Câdásrâr

4}CONSULÍÀR QSÀ SVoLÍAR gIMPRIMIR

A RFB âgradece â suâ visita. PaÍa infoÍmaçôes sobÍê polÍticâ de privacidadê e uso, úque-aCú

e-lssg3p-alsqpgMllBl CônsultasCNPJ Eslalísticas ParceÚos §q!rçs§,]q!&

REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
covPRovÂNiE Dt r!scR.ÇÀo E 0E 5r_uÀ(a0 caDÁsÍpÂ.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

27.333,r220001-r9 coMPROVÂNTE DE TNSCRtÇÃO E OE S|TUÂÇÃO
CÂDASTRÂL

31.29-0{0 - Âtividâd6 dé limpezâ náô 6p.cltl.âdás anr.d.menlê
3i.3o-3.00 - 

^tlüdâdê. 
p.iságl.tlet

32.11-3{o . S.diços cómbinad.. d. êscílôrio ê âpoiô rdminisÍarivo
32.20-2{0 " 

^rMd.d.. 
dê têlêár.ndlmênro

32.93-7{1. Mêdiçáô d. conqumo dê ênêrgl..latrid, sá6 6 águà

206-2 - Sociedadê Emprêsári. Limhad.

ApÍovâdo pelâ lnstruÉo Nomâlivâ RFB n0 1-863, dê 27 de dezemb.o de 2018.

E.r.ilida no dia 2710512022 ás l0:í5r11 (dala e hora de Brasília). Páginê:3/3
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2TÃ5t20221415 Comprôvanlê dê lnsnÇ2ó ê dê Srtuaçâô Câdâsl6l

ÇOMPROVANÍE DE INSCRIÇiO É DESIÍUÀÇÀO CÂDASTRAL

O2013 PonTÀl DA §EDaSlM Íodosdránôs rcseaâdos.

seÍ,3s ÍeG râzêndâ.!ov V/Sêtui.ôs/.nq'dô/CnB..E,Cômprov.nlê.â+
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíV|DA ATIVA OA UNIÃO

Nomê: FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.338.1221000'l-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsâbilidade do sujeito passivo acima identificâdo que viêrem a ser apuradâs, é ceÍtificado que:

1- constam débitos administrados pela Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1 966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para íns de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoriâ-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos ârts. 205 ê 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negâliva.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a elê vinculados. Refere-se à situação do
sujeito pãssivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas âlíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,de 24de julhode 1991.

A âceitação desta cêrtidão está condicionada à verificação de sua autenticidâde na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1ol2o14
Emitida ás 17:21 .27 do di" 1210'112022 <hora e data de Brasília>.
Válrda âté 11107 12022./
Código de controle da c€rtidão: D15E.4434.4FD4.4454
Qualquer rasura ou emenda invâlidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 27.33a.722/ooot-4g
RAZãO SOCiAI:FP ENGENHARIA LDTA

Endereço: RUA BARAO DO CERRO AZUL 353 SALA 01 / CENTRO / uNlAo DA
vIroRIA/PR/84600-000

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

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

Validade:16/05 /2022 a 74/06/2022

certificação Número: 202205 16034 13635854388

Informação obtida em 27/o5/2o22 lot2oi46

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hltps.//consulta-cí.caixa.gov.brconsultac.f/pages/consultaEmpregador.jsf 't l1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
FLS

úÉ
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026849356-19

Certidão fornecida para o CNPJ/Ír.4F: 27.338.1221000149
Nome: FP ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da F azenda 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 âcima identificado,
nestâ data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimenlo de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 2410912022 - Fornecimento Gratuito

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

Émttdo via tâtetÉt Púbtiâ (27/05t2022 10:21 09) o
I



Dala. 27 |A5I2O22 IAh1S.í,líl.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razáo Social

F P ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27338'122000149

Aviso

Número

6461
Validade

2610612022

oÉu

o
E

Sem débitos pendentes até a presente data.

ComprovaÇão Junto à Finalidâde

Mensagem

Certificamos, para Íins de direito, que consultados os registros do sistema tributário da Fazenda
lr,4uncipal. na presente data NÃO CONSTAÍ!4 DEBlTos TRIBUTÁR|oS VENCIDOS relativos à inscriçào
abaixo caracterizada.

A Fazenda l\ilunicipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados
posteriormente, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

Ruã Dr Cruz Mâ.hãdo 205-Cênlrô
Uôião da Vilóía (PR)-CEP 84605575 - Fône:4235211200

Página '1 de 1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado
http:/iuniaodavitoria.pr.gov.br/

União da Vitória (PR), 27 de Maio de 2022

FLS
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10:19:43
(cento e oj-tentã) dias, contados da Cata

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBAT.HISTAS

Nome: FP ENGENHARIA LTDA (MATR]Z E FILIAIS)
CNPJ: 27 . 338.L22 / AA0l-49
Certidão n": 16883112 / 2022
ExpediÇào: 27 /05/2022, f
Val -idade: 2i/lI/2022 ! 180
de sua expedição.

Cêrtifica-se que FP ENGENEARIÀ LTDÀ (MATRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no
CNPJ sob a n" 27.338.L22/OOO1-49l NÃO CONSTÀ como lnadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da ConsolidaÇão
das Le.is do Trabalho, acrescentados pe.Ias Leis ns." 12.440/2Ali e

13.461 /2071, e no ALo 0l/2022 da CGJT, de 2l de janeiro de 2422.
Os dados constantes desta Cer:tidào são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e s tabe fecj-mentÕs, agências ou filiais.
À aceitação desta cêrtidão condiciona-se à werif .icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Supêrior do Trabalho na
Internet (http: / /wwvt. tst. jus.br)
Certidão emitida gratultamente.

INFOR!,'ÀçÃO IMPORTÀ}ITE
Do Bancô Naciônal dê Devêdores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalhô quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhistas, inclus ive no concernente aos
reco.Ihimentos p r e v 1 d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emo.Iumentos ou a recolhimentôs determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbLico cio
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição 1ega1, contiver força executiva.

J



141O11202217:04 httpsr r/ww.empresâfacil.pr.govbr/sigfacillprocesso/imprilne-modelo/tipo_alvaral1/cod_alvâra/17833161/co_protocolo/PRN2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA ÍVUNICIPAL DE UNIÃO

DA VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Empresa}l|Fácil

/!i\\

ALVARA DE LOCALIZA
FUNCIONAIMENTO

ÇAO E

Númêro: 14915

Nome Fantasiâ: FP ENGENHARIA

Razão Social: FP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.338.'12210001-49

lnscrição Municipal: 1491 5

Atividade Principal: 7112-Ol0O - ServiÇos dê engenharia (Não informado se exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
(Náo inÍormado se exerce no endereço), 47 41-5100 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
(Não informado se exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente (Não informado se exerce no endereço), 4322-3102 - lnstalação e manutenÉo de sistemâs
cenlrais dê ar ôondicionado, de ventilação e refrigeração (Não informado se exerce no endereço), 7711-
0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não informado se exerce no endereço), 4212-0100 -
Construção de obras-de-arte especiais (Não informado se exêrce no endereÇo), 3811-4/00 - Coleta de
resíduos não-perigosos (Não informado se exerce no endereÇo), 4930-2102 - Transporte rodoviário de
cargâ, exceto produtos perigosos e mudanÇas, intermunicipal, interestadual e internacional (Não informado
se exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente (Náo informado se exerce no endereço), 2391-5102 - Aparelhamento de
pedras para construção, exceto associado à extração (Não informado se exerce no enderêço), 8299-7101 -
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (Não inÍormado se exerce no endereço), 5212-5100 -
Carga e descarga (Não informado se exerce no endereço), 4211-1101 - ConstruÇão de rodovias e ferrovias
(Não inÍormado se exerce no endereço), 8111-7100 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomÍnios prediais (Não inÍormado se exerce no endereço), 5223-1100 - Estacionamento de veículos
(Não informado se exerce no endereço), 4399-11O2 - Montagem ê desmontagem de andaimes e outras
estÍuturas temporárias (Não informado se exerce no endereço), 47 51-2101 - Comércio varejista
espêcializado de equipamentos e suprimenlos de informática (Nâo informado se exerce no endêreço),
4329;1104 - Montagem e instalação de sislêmas ê êquipamentos de iluminação e sinalizaÇão êm vias
públicas, portos e âeroportos (Não informado se exerce no endereço), 5912-0/99 - Atividades de pós-
produÉo cinematográflca, de vídeos e de programas de televisão não especiÍicadas ânteriormente (Não
informado sê exerce no endereço), 4742-3100 - Comércio varelista de material elétrico (Não informado se
exerce no endereço), 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguranÇa eletrônico (Não
informado se exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não informado se exerce no
endereço), 4211-11O2 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Não inÍormado se
exerce no endereço), 5229-0159 - Outras alividades auxiliares dos transportes lerrestres não especiÍicadas
anteriormente (Não informado se exerce no endereço), 4679-6104 - Comércio atacadista especializado de
materiais de construgão não especificados anleriormenle (Não informado se exerce no endereço),4744-
0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especiÍicados anterioÍmente (Não informado se
exerce no endereço), 4221-9103 - Manutenção de redes de distribuiÇão de energia elétrica (Não informado
se exerce no endereço), 4120-4100 - Construção de edifícios (Não inÍormado se exerce no endereço),
7719-5199 - Locação de outros meios de transporte não especiÍicados anteriormente, sem condutor (Não
informado se exerce no endereço), 7120-1100 - Testes e análises técnicas (Não informado se exerce no
endereço), 4292-811'l - Montagem de estíuturas metálicas (Não informado se exerce no endereço), 3821-
1/00 - Tratamento e disposição de residuos não-perigosos (Não informado se exerce no endereço), 4399-
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1/04 - Serviços de opêração e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e
pessoâs para uso em obras (Não informado se exercê no endereço), 8121-4100 - Limpeza em prédios e em
domicÍlios (Não informado se exerce no endereço), 43304104 - Serviços de pintura de ediÍícios em geral
(Não inÍormado se exerce no endereço), 7119-71O4 - Servigos de perícia técnica relacionados à segurança
do trabalho (Não informado se exerce no endereço), 7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes (Não informado se exerce no endereço), 332'l-0/00 -
lnstalação de máquinas e equipamentos industriais (Não informado se exerce no endereço), 4399-1/01 -
Administração de obras (Não inÍormado se êxerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não
informado se exêrce no endereço), 7119-7103 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e
êngenharia (Náo inÍormado se exerce no endereço), 8220-2100 - Atividades de teleatendimento (Não
informado se exerce no endereço), 43134100 - Obras de terraplenagem (Não informado se exerce no
endereço), 821'l-3100 - Serviços combinados de escritório e apoio âdministrativo (Náo informado se exerce
no endereço), 4321-5100 - lnstalação e manutenção elétrica (Não informado se exerce no endereço)

Município: União da Vitória Endereço: RUA I/ANOEL ESTEVAO, 460, SALA 3, CENTRO

CEP:84600235

Local e data: União da Vitória, sexta, 14 de janeio de 2022

DANIELE BORGES DE LIIMA
Secretaria I\4unicipal de Finanças

Observação

Declârou qu€ â Íornrâ de arriaÉci de suâ Empresâ se dêrá pela prestação de sen",€c no dom;ãlo irsico e/o! luíÍdi.c dâs ÉÍpresàs ôü de

sêus ciientes (âlendrnlento in loco), não tendo poíânlo poía âberiâ e nêm alendimento ao público, e o dami,tr|o !esiden.lêl ê de rrso r'rri.-o

e evcilrsüo Êara rêcebimenlo dê aoraêspôndênclas nú lsaãl,

Código Ce Autentacidâde: 22JYC2NFMF

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DARIO OSNY HANSCH'

Esse dacumento deverá permanecer exposto em local visivel no estabelecimento empresarial
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lnscrição no CAD/ICMS

90748759-87

Err ssão do CICAD

lnscrição CNPJ

27.338.1221000',149
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Comprovante de lnscrição Gadastral - CICAD

lnício das Atividades

0512017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial FP ENGENHARIA LTOA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA MANOEL ESTEVAO, 460, SL 3 . CENTRO . CEP 84600-235
FONE: (42) 3523-6060

Município de lnstalêçâo UNIAO DA VITORIA - PR, DESOE 05/2017

( Estabelecimento Matri2 )

Qualificação

= . - , ATIVO - SIMPLES NACIONAL i SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
5[uâÇâo Aruar 

06/2021

Natureza JuÍídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÂRh LTDA

Atividade Econômicâ Principal do 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Estabelecimento

2391-5102 - APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO
ASSOCIADO A EXTRACÀO

3321.0/OO - INSTALACAO DE MAOUINAS E EQUIPAUENTOS INDUSTRIAIS

4669-9/01 . COMERCIO ATACADISTA OE BOMBAS E COMPRESSORES;
PARTES E PECAS

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MAÍERIAIS DE
CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4741.5100 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

47423100 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-OIO5 - COMERGIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4751-2101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZAOO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4930-2102 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E

Alividade(s) Econômica(s) INTERNACIONAL

Secundária(s)do Estabelecimento 112o4loo - coNSTRUcAo DE EDlFlClÔS

4211-'IIO1 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42'I'I-'IIO2 . PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E
AEROPORTOS

4212-OIOO. CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4221-9103 - MANUTENCAO OE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA

4292.A101 . MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

43í3.4/OO - OBRAS OE TERRAPLENAGEM

4321-5IOO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3102 - INSTALACAO E MANUÍENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONAOO, OE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4329.1104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS

4399í/03 - OBRAS OE ALVENARIA

AO2O.O1O1 . ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
SEGURANCA ELEÍRONICOS

Quadro Societário

Típo lnscriQão Nome Completo / Nome EmpÍesarial QualificàÉo

httpsJ/www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFSí 1D.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=9074875987&eUser=AZYTO5UF
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CPF

Emissão do CICAD

FABIO JOSE DOS SANTOS PAES 0É L:
594.554.54í-49 socto-ADMtN

F^I-SEsiadô dô Pêrâná
Secrêlaria de Estado da

Receila Estadual do Paraná

€aD/rcMs No 90748759-a7

Emiiido Elelronicamente via Internet
08/06/2022 15:20:18

Este CICAD tem validade aré 0810712022.

Os dados câdaslrais deste estabelecimenlo poderão ser conÍirmêdos viê
tnterner !49&lE39qlÀplggltlbl

C.:::
Dâdos trànsrn tidos de formà segu.a

Tecnologla CELEPAR

httpsJ/www.arinternet-pr.qov.br/cadicms/ ce-ClFS11 D.êsp?elncludeLinkFâcil=S&eCadicms=9074875987&eUser=AZYTOSLIF 2t2
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0Fl(:l{} »ti RNICt§-IRü ilfi Dts.l.Rti]{rtc:Ãú t At§ltx()s

CÔMARCÁ Dg U!YIÀ(} DÁ YI'I'ÓRIÀ. rR
11. lvlarechal Floriitlto irsiloto.:i l4 - l:iiri!]1 Dcsellrbarerdor par.rh XaIicr trilho
ljn,ilo ca viÍória - r'R - c[p g;r(;00 !ü l r]onc: 12 jr2j i,1.'r r c-mrril: câflorio.disrl.algnrâir.com
l,rrciane lloenfner- Olicial do Registro dc tlisrr.ihllição Desig,nada

ccrtilico. |rcdido vcrb*r da parrc inreressildâ, qric re'e*.ro os livros de:
1]lst|ibLriciio Civel ( atienrio iC do CNCGJ-I'R'1 DislriLruiçilo de Crr.tas pr.r'carórias. I{oga1ó1as
c tle orilcnr para o vara civel (atlcntio lc clo cNC{i.l-plú ( t 1i.,ro para a vara Cível,-l li..,ro
prr'r I \iall.()'irltittrrl c I livyl lata a Vara cic lnÍãncia r Juventucle. íànrilia e anexos ) desla
colilalcil. DL-lc\ nl(l:] constl'dc Açãu de F:rlôncia, conrortlata c/ou Recuperlçao Judici:rl e
Extrnjudicial conrla: l: P IiNcIiNI{,{RIA l-TlA,, sede çm l-lnião aa vitoria - 1,R, cl,ilpJ
?7.338.12?/0001-{9.

ctiRt-t§Ã(} NliÇi4!TtVA

r\1ó à llrcscltla (iilia r os irltinos l{} anos

Obs. Sâa livros do Distribuidor. no â nrbito .jurlicial r não loranr obictos de pesquisa e cetificação:
Disribuicào Criminal { adenclo ?C t1o CNC(iJ,l,lt)
Disu iiruiçào dc l:anrília lnÍàneir e .lLrr,entuçlc í adendo i C dú {lNCÇJ-pR )
DirtribLriç,ro.trjiz,iiCo iispi:rial atrimíníl{ âdrndo i.t C tlo CNCCI-PR )
Oistrih riçio.lc Carras l'rr'c,:rorias. Rrrglrrrliai r d< ordcnr lrar.a a \'.u; ( ri,rrirral c Vtra dc Íjün)iiiil (âdendo j( do
cNC(i.l-PR)-(l livro para a vara civel. IivLo pa'a a veiacrimir re r ri*ro para a vara de rnrãncia e
Juventtde. l-anrilia e ancxos)Distribuiçâo de E\ecuÍivo5 Fisciiis tltjelr.lo,:i C d{r CNCCJ-plt)
Distt'ibuiçâr: .luizirdo lispecill Civel laderrilo lj C r]o CtNCsj-PR)

o ó verdade e riou lé. Dada e passada nesta cirlade e comarca de
Paraná. aos seis dias ilo nrês de maio de L)ois L4il e Vinte e Dois.

Iiu. Llistribuidor piri:lico qLre riigitci r sLrbscrevi. dou lé e assino.

tjniãrr da Vil(iriâ, 06 dc mrio dc :ri.2. /

O refurid
i..lnião da Virória" lisfâdo d0

l.i.reilr !)ül') ll re r
I)ist uidola .ludicial Dcsignatla

C'rta; I 5-i. i0\.reJ

i.r úl!i.r .rN.:!h ,}r i.r!!r ,..r, i.(,rr:il.rritr .-.rrn r!.irr,,n: l:j,rili,!;l (lr,.rrirf.,i ri. U.lri.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica quê a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão not 76130 12022 Validade: OA/O7 /2022

Razão Social: FP ENGENHARIA LTDA
CNPJ:27338122000149
Num. Registro: 63315 Registrada desde : 02/05/2017
Capital Social: R$ 500.000,00
Endereço: RUA MANOEL ESTEVAO, 460 SAIA 3 CENTRO

Município/Estado: UNIAO DA VITORIA-PR CEPi 84600235
objetivo SocÍal:
Serviços técnicos de engenharia, elaboração e gestão de projetos; serviços de inspeção
técnicas nas áreas de engenharia elétrica e mecânica; execução de serviços de instalação
e manutenção elétrica e mecânica; controle de material e serviços; coleta, transporte e

destinaçãô dos resíduos urbanos do tipo domiciliar, comercial e industrial; supervisão de
contratos de execução de obras e gerenciamento de projetos; vistoria, perícia técnica,
avaliação e arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; serviços de desenho
técnico relacionado a engenharia; serviços de instalação, manutenção e reparação de
semáforos; instalação, montagem e manutenção elétrica de iluminação pÚblica, comércio
varejista de placas solares para geração fotovoltaica, materiais elétricos, material de
automação industrial, software e peças e equipamentos de informática e instalação e
manutenção equipamentos de placas fotovoltaica, elétrica e de informatização com
automação, teste de análises técnicas, serviços de pericias técnica relacionado segurança
do trabalho, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e
instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas;
serviços de apoio a edifícios; obras de terraplenagem; obras de alvenaria; construções e
reformas de obras; locação de maquinários e veículos sem operador e atividades auxiliares
no transportes; atividades de limpezas em órgãos públicos e privados; montagem de
estrutura metálicas e desmontagem de andaimes e estrutura temporárias; atividades de
paisagistas, roçadas em vias públicas e poda sob linhas energizadas, lotes, redes elétricas
e praças, serviços de pinturas; instalação, manutenção e conserto de câmeras de vídeo de
monitoramento; sinalização de vias verticais e horizontais; instalação de máquinas e

equipamentos industriais; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; aparelhamento de pedras para construção civil;
construção de rodovias e ferrovias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos
para transporte e elevação de cargas e pessoas parâ uso em obras; comércio atacadista de
bombas e compressores, acessórios, partes e peças; comércio atacadista e varejista de
materiais de construção; comércio varejista de tintas e mâteriâis para pintura; rodoviário
de cargas municipal, interestadual e internacional, serviços de carga e descarqa de
mercadorias; estacionamento de veículos, serviço de guarda de veículos e exploração de
estacionamento; atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas
de televisão; limpeza em prédios e em domicílios; serviços combinados de escritório e
apoio administrativo, portaria, recepção, controle de acesso, zeladoria, telefonista,
cozinheira e supervisão; atividade de teleatendimento e medição de consumo de energia
elétrica, gás e água.
Rêstrição dê Atividade : Atividades restritas às Atribuições do(s) Profissional(is)
Responsável(is) Técnico(s).
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RESPONSÁVEL(ErS) TÉCNTCOS pELA MATRTZ - CNPJ: 2733a122OOOL4}
1 - Nome Civil: ANDERSON SCHREINÊR
Carteira: SC-45130/D Data de Expedição: 05/05/1998
Desde: Z3/OZ/2O27 Carga Horária: 10:0 H/S
Visto No: 57376 Data do Visto: 7O/O8/200O
Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 120 do CONFEA

2 - Nome CiViI: CARLA REGINA MENDES
Carteira: SC-1098071/O Data de Expediçáot 07/06/2015
Desdei L4/O7/2021 Carga Horária: 10:0 H/S
Visto No: 146835 Data do Visto: 0I/06/2015
Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 447 /2000 - Art. 20 do CONFEA

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHo Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 40 do CONFEA

3 - Nome Civil: FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
Carteira: SC-1120872/D Data de Expediçáo: O2/O2/2O72
Desde: 02105/2017 Carga Horária: 2: H/D
Visto No: 122930 Data do Visto: 241O2/2Ot2
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 80 do CONFEA

4 - Nome Civil: RODRIGO JOSE STACECHEN
Carteira: PR-192969/D Data de Expedição: 23/O21202L
Desde: 75/04/2021 Carqa Horária: 10:0 H/S
Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194l1966 - Art.70

Título: ENGENHEIRO MECANIco Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 12o do CONFEA

5 - Nome Civil: TIAGO MENEGASSO
Carteira: PR-130899/D Data de Expedição: 0910412013
Desdet 23104/2021 Carga Horária: 10:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.19411966 - Art.70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.o 5.194l1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do aft.70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

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), atravás do protocolo n.o 77672012022, ressaltando a

https://creaweb.creâ-pr.org-br/consultas/cerlidaojuridica.asp?SESSAo=364add7d 1f7c41118d24c41c533db8bc&CODRÊGÍO=602755&DEPTo=

A8t0612O221531 CREA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LÍCITAÇÕES

Cl,U
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impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
seu(s) responsável(eis) tecnico(s).

Emitida via Internet em 08/06/2022 15:31:32

Dispensa-se a assinaturã neste documênto, conforme Instrução de Serviço No 03/2021.
A fàlsificâção deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penêl Brâsileiro, sujeitando o autor á
respectiva açâo penal,

hllps://creaweb.crêa-prorg.br/consullas/certidêojuridicâ.asp?SESSAO=36"4.add7d1Í7cA1118d24c41c533db8bcaCODREGTO=602755&OEPTO=.. 3/3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
Ê AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) proÍissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 pôssibilitandô-o(a ) a exercer sua profissão no Estadô do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no : 76L26 I 2ÍJ22 Validade: 05/72/2022

FLS o,

U9É

L

Nome Civil: FABIO IOSE DOS SANTOS PAES
Carteira - CREA-SC No :SC-1120872/D
Registro Nôcional , 2510470612
Registrado(ô) desde | 02/02/2012

Visto No i 122930

Dt. Expedição Visto . 24/02/2012

Filiação I NEILOR JOSE IVORE1RA PAES
IT]RCELI APARECIDA DÔS SANÍOS PAES

Dôta de Nascimento : 24/12/1915
Documento de Identidade : 7.043.963-8 Orgão Emissor
Naturalidade : UNIAO DA VITORIA/PR

SSP/PR UF i PR CPF:59455454149

Data dâ Colação de Grau : 27/O2/?0L6 Diplomação : 76/L2/2O76
Situação : Regular
Atribuições profissionais :

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. Bo de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técn ica/Quad ro Técnico:
63315. FP ENGENHARIA LTDA
CNPI: 273 38122000149
Desde: 02/05/2077 carga Horária: 2 Horas Unidade: HoRA/DIA

67243 . PERFECT ENERGIA SOLAR LTDA
CNPI: 07762141000190
Desde: 03/72/2019 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEN4ANA

Encontra-se quite com a anuidade relativâ ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa âté 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), atravós do protocolo n.o 176778/2022.

hltpsJ/creaweb.creâ-pr.oÍg.br/consultas/cerlidao.âsp?SESSAO=364a dd7d1í7 c41118d24c41ó33db8bc&CODREGÍO=602755&rtqtcêrtidao=1&F1.. 1/2

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
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Emitida via Internet em 08/06/2022 15:30:29

CREA

Dispensa-se a assiôatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 03/2021.
A fàlsificação dêste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, su.jeitando o autor à

respedivô àção penal.

h ps //creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?sESSAo=364 add7d1Í7c41118d24c41c533db8bc&coDREGÍo=602755&rlqtcertidao='1&Fl
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Cêrtidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA.PR Certidão de

Técnico co
Atestado

Conselho Regional dê Engenhaía e Agronomia do Parâná 28641202 1

Atividade concluídâ

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto nâ Resolução n' 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regionâl de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do proÍlssional FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
referente à(s) Anotâção(ões) de Responsabilidâde Técnicâ - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO JOSE DOS SANTOS PAES

Registro: SC-1120872/D

Íitulo píofissronêl: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP:25í04706í2

Número da ART: '1720í93Eí9825 Siruaçâo da ART: BÀ|XA POR CONCLUSÀO DE OBRÁJSÊRV|ÇO
Tipo de ART: ART dê Obra ou SeÍviço Registíada em: '14108/2019 Baixada eín: 1210312021 Formâ de regisho: lnicial
Parlicipação técnicâ: lndividual

Empresâ contratâda: FP ENGENHARIA EIRELI

coniraranre: iruNlcíPlo DE PoRÍo uÍÓR[À CNPJ: 75.688.366/000í.02

Rua: RUA oSVALDO GOMES DA SILVA N": 717

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO VITORIA UF: PR CEPi 84615{00

Coôtrâtô: 36/2019 cêlêbrado em 2210i2018

valor do contrato: R0 4.000.00 Tipo de contratantê: Pessoa JurÍdica (Direito Público) brasileira

AÉo lnstitucional:

Endereço da obra/setuiçô: RUA RODOLFO NEUMANN FILHO N': S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO VITORIA UF: PR CEP: 84615-000

Coordenadas Geográfi cas:

Endereço da obra/serviço: RUA ROOOLFO NEUMANN N': SN

Bai.ro: CENTRO

Cidade: PORÍO VITORIA LJF: PR CEP: 84615-000

Coordenadas Geográícas:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO MIGUEL No: S/N

8aiío: CENTRO

Cidade: PORTO VITORIA UFi PR CEPi 84615-000

Coordenadas GêográÍicas:

Endereçp da obra/serviçô: RUA DUOUE DE CAXIAS N': S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO VITORIA UF: PR CEP:84615-000

Coordenadas Gêográíicas:

Dala de inicio:2211012018 Conclusão efetiva, 2411212020

Finalidade:

Proprietário: MuNlclPlo DE PoRÍo vlÍÓRlA CNPJ: 75.688.366/0001-02

Atividade Técnica: í- Elaboraçáo Projeto de rede de dist.ibuição aérêa urbena de energia elétricá, 742 METRo; 2-
Elâboração Projeto de sistemâs de iluminação , 25 LUMIN; 3- Elebo.âção Projeto de estruturas para rêde de distribúiÉo
aérea de energra elélrica , 22 POSTE

CERTIFICAMOS, Íinalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 'l folhâ(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pelâ veracidade e exatidão das inÍormações nele constantes.

cêíidão de Acervo Técnico no 286112021

10/06i 202í í8:30

CREA.PR

oÉu

FLS

Con6êlhô Rêgionaldê Engêrhana e Agronomiâ do Pârâná

0800 041 0067

www.crêâ-pr.oÍg.br
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Certidão dê Acervo Té.nico - CAT
Resoluéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009

Certidâo de Ace
Técnico com

Atestado

Consêlho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 286412021

A CAT à qual o alestado está vinculado é o documento que
comprova o aegistro do atestâdo no creâ.

Atividade concluída
A CAÍ perderá â validade no câso de modificâÉo dos
dados técnicos quâlitâlivos ou quanlitêtivos nela contidos
em razão de subslituiçáo ou anutâção de ART.

A CAÍ à quêl o âtestâdo está vinculâdo constitúirá provâ dê
capâcrdâde técnico-profissional da pessoa jurídica somenle
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro tecnico por meio de decleração
enlrêgue no momento da hâbilitâÉo ou da ênlrega das
propostas.

A autencidade e a validadê desta certidão deve ser
confirmadâ no site do Creâ-PR, no enderêço
htlpsr^rww.crea-pr.orq.br, inÍormândo o número do
protocolo: 150383/2021.

A CAT é vá da ern todo territór o nacionêl
A íalsificaÉo deste documenlo constitui cáme previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitândo o êutoí à respectiva
açâo penal-

CRIA.PRCônsêlho Rêgionalde Ensanhâíâ ê Agronomiâ do ParaDá

0E00 041 0067

wv,w.creâ-pr.org.bÍ
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Mun[cítPio de Forto Vitória
^'il.-ãt*iJoomcs 

da gilva' 7 I 7 - Fone: (42) 3573-l : I 2

"- "àiipr, r, «i 3ó6/0001-02 ' cEP: 84615-000

nrr$"Portoviloria'PÍ'gov'br

o MUNlclPlO DE PoRTO vlTÓRlA, pes§oa juíldka 
. 
de direito públlco' com sede

adminislretivâ, situede na rru ouüroã'à-o"t du sú" ir z'ttntÍo PoÍto vrtórie- PR' ATESTA'

que a Êmpresa ,p eucex"oÃio ãÉÊti' ,*;;; iurif]ga de direito privado' CNPJ n'

27.338.122fi0a149, com sêde na Rua Mânoel Eslevâo' 460- sala 3 - Cenlro' IrrlunicÍpio de

uníáo da vitória, Estado do PaÍaná, com seu responsàvel tecnico.Engenhdiro Eletricista' FABIO

JosE Dos sANTos pl:s. pet"lJiís"ãl càF 
^;5e4 

5s4 5414e-' hscÍito no c-REt.SC Y
-12o87a},RNP 2510470612. 

'"t"üã'iã'"""' 
n'" ur""tn"r o*Oo'o da Fonseca' 1643 Bloco 3'

apio 801, bâino Nossâ Senhora do Rocio. prestou serv'ços a contênto de:

Elaborâção
ProFlo de s,§ÉÍnas de ilumbaçâo
pi&a * ,ede ae reOe de disínbui;êo aerea urbana de eoetgÉ elélrk'à

Proj"o ae e"tt tuâ s Para rodê de distibuiçâo aàraa de e'16rgn el6tica

Quantldadê
25.00
742.00

22,A0

Unidâde
LUMIN
METRO
POSÍE

RUAS
RUA OUOUE DE CAXIAS, S/N
RtIÂ RODOLFO NEUMANN FILHO, S/N

RUÂ RODOLFO NEUMANi"I, S/N
RUA §ÂO MIGUEL , SN

por me,o de contrato de No 36/2019 parâ conlrataçáo de uma empresâ do Íamo pâra fazeÍ

ef"oúçaã O" ptoletos de âmpliaçao de rede .iluminaçá.o^ 
püblca do Munrcípio' ART No

itif,tgáatsaZS', 
"om 

data de iníàio em 22 de outubro de 2018 e Íinalizando em 2E de dezêmbro

a"-zozí-no eã"reço situada na rua osvaldo Gomes Da Silva 717,centío, Porto Vitória- PR'

Éiuãndo ãrl.úgos com alto grau de qualidade e peÍfeiÉo têcnica, cumprindo integralmente

.or-" Êãi.Éçaã"ri biental, inclu-sive norma§ de §egurançâ e medicins do trabôlho, nâo deixando

il;iil;, contingônclas píêsentes ou futuras que possam cnrnprometer o patnmônio do

conkaiante, nada-havendo que desabone sua conduta e atuação pÍoÍis§ionel'

PoÍ sor gxpÍessáo da \rêrdade, dâlo e assino o presente Ateslado'

\-t- * \-^*..,.
Preleitura dê PoÍto Vitória
Eng. Ricardo Martins Feneira

CREA No í68389/D
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Porto vhúria-PR, 20 de abril de2021.



Município de Porto Vitória
Rua owaldo Gomes da silva, 717 - Fone: (4211573-1277

CNPJ: 75.688.366/0001-02 - CEP: 84615-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE PORTO vlTÓRlA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sêdê administrativa, situada na rua Osvaldo Gomes Da Silva
717,enlro, Porto Wória- PR, ATESTA, que a Empresâ FP ENGENHARIÂ
eUÉfRtCA - ME, pessoa iurídica de direito privado, CNPJ no 27.338 1221o\a1-
49, com Sede na Rua Baráo do Ceno Azul, 353, sala 'l, Municipio de Uniâo da
Vitória, Estado do Paraná, com seu responsável técnico Engenheim Eletricista,
FÁB|O JOSÉ DOS SANTOS PAES, pessoa Íísica, CPF no 594.554.541-49,
lnscrito no CREA SC No '112O8721D, residente na Rua Elkys, 60 Bloco B, apto
42, prestou serviços a contento de:

Serviços elétricos, sendo de mão de obra na instalação de luminárias,
reatores, rêlês btoêlétricos e mantÍençáo da rede de iluminaçáo pública,
c,om a troca de lâmpadas, sempre que necessário.

Por meio de contralo de pregão presencial p€ra contratação de uma empresa
do ramo gara fazer manutenção de rede elétrica de iluminação pública do
Município no 7412017, ART No 20175't68514, com dala de início em 20 de
novembro de 2017 e finalizando em 'lg de novembro de 201E, no endereço
situada na rua Osvaldo Gomes Da Silva 717,centro, Porto Vltória- PR. Prestando
os serviços com alto grau de qualidade e perbição técnica, cumprindo
integralmente com a legislaçáo ambiental, inclusive normas do segurança e
medicina do trabalho, não deixando quaisquer contingências pÍes€ntes ou
futuras que possam @mprometer o patrimônio do contratanle, nada havendo
que desabone sua conduta e atuação proÍssional.

Porto Mlória-PR, 22 dê novembro de 2018

RT NIELSEN JU
Prefeito Municipal

cPF 625 978 179 - 20

uNr,{o

s
!

9É

R

rtu heâo

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente Atestado.

F'LS



Certldão dc Acltro Téeiço - CAf
Rlsdução no 1.02!i/ de 30 dê ontrbro dc 2(,09 CREA.PR

Página 1/1

Ceddáo dc Acrrvo
Técnico

Cort3dho R€gioí.l dc Ergenhôda e Agronomi. do Ptrôú 649012018

CERTIFICAMOS, em cumprimenlo ao disposto nâ Resoluçâo n' 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consla dos assentamenlos deste conselho Regional de EngenhaÍia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acewo Técnico do pÍoÍissional FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
referenle à(s) Anotação(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Prsfisslonal: FABK, JOSE DOS SAI,ITOS PAES

Regstro: SC-l120872/D
Tllulo proÍssiofl a : ENGENHEIRO ELETRICISÍA

RNP 25104706í2

Número dâ ARÍ: 20í7516c51,a situ6Éo da ART:BAlxA PoR CoNCLUSÃO DE OBR,aJSÉRVIÇO
Iipo dê ART:ART de ObrÊ ou Sêrviçô RêgistÍads omr 2411112017 B€ixàda êm: 22,111/2018 Form6 de .egistro: lnicial
PãrticlpêÉo técnica: lndividual

Empre6ã conrratâd8: FP EuGEtiHAnlÀ ELÉÍREA EIRELI . llE

coírrrstEnre: NUNtcíPlo DE PonTo VTTóRh cNPJr 75.5tt,356r1r001{2

Ruai RUA OSVALDo GoMÊS OA SILVA Nó: 71?

Complemento: BâirroiCENTRO

Cldade: PORTO VÍTORIA UF: PR CEP: 8461t000

contÉto: l8d20l7 cêlêbrodo eír 20i 1 1/201?

Vâlor do co. râto: R$ 15.8,10,00 Tipo de coílt âtanle: Náo inÍomâdo

Oimensão: 1 ,00 Unidade dê Medidd: ANÕ

Açáo lrctitlciodâl:

Endercço dâ obrâ/sêrviço: RUA OSVALDo GOMES DA SILVÀ N': 717

Baino: CEi.ITRO

Cidader PORTO VITORIÀ UF: PR CEP| 64615400

Datê de lníc.lo: 2Ot11l?O1'7 Conclusào eÍetivâr 19/11/2018 Coordenedas Geográficasl

Fiôalidadê: OutrD

Prop.ietárior CPF:

Atüdad€ Técnica: Tioo dê Conrrato:PREgTACÃO DE SERVIÇoS, Atrvidade TecÍicá: EXECUÇÂO DE INSTALAçAo,
ÍrtONiAcE[ OU RÉPARO. É,rEâ dê Competúciâ: olsÍRlBUiçÀO DE ÊNERGIA Trpo de Obra/S€Njço: SISTE AS DE

tLuiatt{açÀo, seMço conEatsdo ExEcÚçao,ÍÚ^NUTEtlçÀO 
' 

CONSERVAçÃO / REPARÂçaO,EERVIçOS OE

INSTALAçAO

ObÊcrvaçôes:
r,TeT'TÚTEiTçIo OC NEDE ELÊTRICA DE ILUI\,IINAÇÁO PÚBLICA DO MUNlc{Plo'

CERTIFICAMOS, Ílnalmente, que se encontra vlnqJlâdo à preEente cBrtidáo dB Aceívo Técnico - CAT,

ionÍorme selos de segurançe Á 058481, o atestado êxpêdido pslo contratante da obrâ/serviço, a quem câbê

a Íêsponssbilidadê pêla vêracidade e exatidáo dâs infoÍmaçôes nel€ con§tante§.

ceíidào de Acârvo TaêBico n'6'í90120íi
23/0612020 ít:00

A CAT à qual o steslado está vihêolado é o doctJínBnto que A CAÍ peÍderá e vàlidade no câso dê modificação dos

comprova o fosisüo do atôBtado no croe. :##lT§§r:iilii?:T aof Êu:nt 
t:tivo§ nera conrido§

A CAT à qual o at€stêdo eslá vinculedo constiluirá píova da
capscidâdà 1écflhGp.ofissionâl dÊ pessos juíidicâ somêntê A autencidade e ô vâlidâdê dês1Á certid6o deve sêr

se o responsável tócnico indlcedo êstiveiou venha e ser confirmade no site do c.ea_PR, no êndereçD

intelrado ao seu quadro técni@ poa meio de declaraÇão https;/ í'rivr.crea+r.oÍg br, rnÍoÍmsndo o nÚm6ro dÔ

enrêoue no monento d€ habilltaÉo oJ da enlrêOã das prolocoloj 441í6912018
pÍopssles' 

A falsiflcsÉo de§te documento conclltui crime pravi.to oo

A CAT é válida ern todo lrr,itório nacional. código Plnal Brasilelro, suFllsndô o áúor à r.§pâc1lvê
açáo Ponal

GREA.PR

g 'FL§
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Con .t|o R.glonál d. Erg!.*Erl! . AíÍorb.nlr.lo F rx,l
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Cêrtidão de Ac
Íécnico c

Atêstado

Conselho Rêgional de Engênharia ê Agronomia do Paraná 94212020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposlo na Resolução n' 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Rêgional de Engenharia ê Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do proÍissional FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
referente à(s) Anotação(óes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminadâ(s):

Número dê ARÍ: 2019352í0,14 Situação da ART: BAIXA PÔR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrâda em: 05/08/2019 Baixada em: 03/02/2020 Forma de registro
Participação técnicá: lndividual

Empresa contratada: FP ENGÊNHARIA EIRELI

ProÍissionâl: FABIo JoSÉ OOS SANTOS PAES

Registro: sC-'ií20872/D
Titulo prof ssionâl: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNPr 251ô470612

Consêlho Regionald€ Engenharia € ÂgÍonomiã do Paíaná

0800 041 0067

www.crêa'Pr.org br

lnicial

conrraranre: MuNlclPlo oE PALMAS CNPJ: 76.161.Í81/0001-08

RUAI AVENIDA CLEVELÂNDIA N'I 521

Complemenlo: Bàirror CENTRO

Cidâde: PALMAS UF: PR CEP:85555{00

Contrato: N 243120'19 celêbrado em 25107/20'19

Valor do contrato: R$ 353.898,98 Tipo de contratante: Pessoa JurÍdicâ (Direito Público) brasilêira

Dimênsão: 9.500.00 Unidâde de Medidai PONTO

Ação lnstitucionêl:

Endereço da obÉ/serviço: AVENIDA CLEVELÂNDIA N"i521

Bairro: CENTRo

Cidâde: PALMAS UF: PR CÉP:85555-000

Coordenâdas Geográícas:

Data de inicio'. 25lO? 12019 Conclusão efetiva: 2510112020

Finalidader Outro

Proprietário: CPF

Àr,v,.lâ.tê Tê.nr.á Trôô .te Contrâto: PRESTACÃO DÊ SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUçÀO DE INSTALAÇÃO.

iiõr,r'iÃêeú óu nÉFnio, Àrea oe competeicia: DtsTRtBulçÃo DE ENERGIA T,po de obrâ/S-erv'ço SlsÍEtrlAS DE

ir-úúir.rlç4o. s"*'ço contratado: ExEcÚÇÀo,MANUTENçÂo / coNSERvaÇÃo / REPARAçAo.sERVlÇos DE

INSTALAÇAO

Obseruaçóes:
ÉnesreiÁo oe senvtÇos DE MANUTENÇÃo PREVENTIyA E coRRETlvi, BEI\'{ col\,t1o MELHoRIAS E

suesrrri1rCEo oÊ tutATLRAtS E EOUtpAúENÍOS Do pAROUE DÊ tLUt\rtNAÇÃo PúBLrcA (9500 PoNToS)

2 EOUIPES EM HORARIO COMERCIAL COM SISTEMA DE PLANÍÁO 24HRS,
õánvróõóe ÁôHoÀ. nÉCupennÇeo ors rNsrALAçôES ELETRTcAS E DE-rLUMrNÁ9i-o^?.u^B!rll?Il.Çlls- -.^ .
PASSEiôS. CtCLOVtAS. PAROUES. PONTES, ÁREAS ESPORTIVAS. tulONUlVENTOS NATURAIS E HlsroRlcos E I u r

CERTIFICAMOS, Íinalmente, que se encontra vinculado à presentê Certidâo de AceÍvo Técnico - CAT o

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo conlratânte da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exâtidáo das informações nele constantes.

CeÍtidão de Acervo Técnico n'9,{212020

oslo4l202'l 15:54

A CAT à qual o atestado êstá vinculado é o documento que A CAT perdêrá e validade no câso de modiÍicaÉo dos

c"Ãp-,""oiegi§.o oo atêstâdo no crea. *lt*T:::.:ii,"J[.t]:: ##'r'#irarivos 
nera contidos

A CAT à qual o atestado está vinculâdo constituirá prova dâ

".p""iaàoà 
ieJni"o-proíssional dâ pessoa juridica somente A aulencidade e a validade desta certidáo deve sêr

i"'o ,esponsar.t técnico indicâdo estivei ou venha a ser conÍirmada no site do Crea-PR, no endereÇo

ini"ó.uao .o seu quadro técnico por meio de declaràçáo httpsr/www.crea-plorg.br, informêndo o número do

enlrégue no momento da habilitaçáo ou da entregâ das protocolo: 46996/2020.
propostas 

A falsiíicação deste documento constitui crime previslo no

A CAT e válida em todo lenitório nâcional. código Penal Brasileiro, suieitando o ãulor à respectiva
ação Penal

CNEA.PN
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o MUNICIPIO OE PAIMAS, CNPJ 76.161.181/000148, pe§soa iurldics
de direíto público, csn sode administÍativa, Avenida clêvêlândia 521 centro,

CEP: 85 SSS-OOO, Cidade: Palmas - PR, AIEgtrA, que a Empresq FP

ãt{GEllHARtrÀ ElRELl, peseoa luridica de dirêib privado, CNP{ Íto
27 .338j2210001a9, com sede na rua Barào do ceno Azul, 353 - sala 1 - unláo

ã, ú,tOra - PR, CEP 84 600-26!, no Estado do Paraná, com §eu respongável

É.n,.o Éng"núiÍo Et41cbta FÁB16JOSÉ DO§ 3ANTO§ PAES, p€ssoa1íc€,

õÉÉ n; ãgi.ss+.í149. RpN 2510470612. tnscriro no CREA SC No 1120872rD.

i"",O"nt" na Rua Elkys, ô0 Bbco B, apto /t2, pre§tou servirps â contento de:

PRESTAÇÂo DE sERVrÇos DE 
- UAM.EI-ÇÃ9 i§EyÊ-uy.l^ E

condEiún, BEM coMo MEIHoRIAS E suBsrlrurçÁ9 PE-Y1rI1l§:
ÉõuipÀuÊuios Do pARouE oE tLuMlNAÇAo PúBLlcA(e500 PoNros) 2

ôüb;tãÜtpÊs Ú nodÃnrõõõúÉicrfucoM srsrEil'.rA DE PLANrÀo

TELEFONICO 24HRS.- sÉnvço oe RoNDA, RECUPERAÇÂo q§IlsrAlAÇÔES- E-LFII!9§
e ú iiúüúÀçÀo àusLtcA (PRAÇA§, PAssllos,-clctovlAs' PARQUES'

Fo-Nreõ Ãrirãs ÉsponiúÂ'à. üõxuraEnro§ NAruRAls E HlsrÔRlcos.
ETC.) Contíato: t'lo 243/2019.

Por meio da anolaçâo de responsabili{,ade tâcnica (ART) no.201915f1-044'

*Ín início em 25 de júho de 20ig a, íinalizando em 25 de jenêiro de 2020, no

ãi"i.ãà lr"nlo" cÉveutndia 521 Centro, cEp: 85 555-000. cidade: Palmas -

PR.
Pr*tendo o§ serviçc corn allo grau de qualilade e perfuição têcnica 

'

cumorindo intêqralmente com a tegiãtaçao ambbntal' inclu§ivê normas de

üilõ "';;i"il; do rabslho: nãó deixando quetsquer.eonlingêlci3§

oregentes ou fuluras gu€ possam comprom€têr o pakimônio do contratânte'

;"d. iú;, que OeúUoáa sua condute e etueçào proftssional

PRE-EEITUR@
Ittaoô oo Lrl{l

.-ir.cra. r- al! - cr t ltr a.âr-, t .},c4.
6att.-§

ESTAD EC IDAD CN

Por ser epressâo da \êrdgde, dato e assino o prê€ênE Atestado'

U dqvÍtóÍia/PR, 25 de laneiro de 2020

HERMES
ria Munlcipal d€

ía, urban6Íno ê Trânlitp
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FLS

UoÉ

t
Técnico com

Atêstâdo

6sltl2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoluçáo 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 FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
referente à(s) Anotâçao(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Cêrtidão de Acêrvo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009

Proíssionâlr FABIo JOSE DoS SANToS PAES

Registro: SC-1'120872/O

TÍtulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Certidão dê A

Número da ART: 1720201822672 SituaÇão da ART] BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇô
Íipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/05/2020 Baixada em: '10/06/2020 Formâ de registro: lniciâl
Participâção tecnicâ: lndividual

Empresa contratada: FP ENGENHARIA EIRELI

RNPr 25104706'í2

Contratantêr MUNICIPIO OE CORONEL VIVIDA CNPJ: 76.995.45í000'1.56

Ruâ: PRAÇA ANGÉLO I,,IEZZOMÔ N.: SN

Complêmento: Bairro:CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA UF:PR CEP: 85550400

Contrato: AÍA 2712020 PREGÃO 05/2020 celêbtado en 1710412020

Valor do contrato: R$ 7.560,00 Tipo de contrâtânte: Pessôa Juídica (Direito Público) brasileira

Ação lnstitucional:

Endereço da obra/seNiao: RUA MARECHAL DEODoRo N'r S/N

Baino: CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA UF: PR CEP:8555G000

Coordenadas Geográricâs:

Endêreço da obra/seÍviço: RUA DAS AMÉR|CAS N": S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA LJF: PR CEP: 8555G000

coordenâdâs Geográfi cas:

EndereÇo da obra/serviÇo: RUA CLEVELÀNDIA No: S/N

Bâ ro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000

Coordenadas Geográíicas:

Endereço da obÍa/serviço: AV GENEROSO MARQUES No: S/N

Bâirro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000

Coordenadas Geográíicas:

Enderêço da obra/serviço: LAGO N/iLJNICIPAL ARNALDo WENTZ DE ITORAES No: S/N

Bairro: CENTRO

Cidâdê: CORONÊL VIVIDA UF: PR CEPi 85550-000

Coordenadas Geográfi cas:

Enderêço da obra/servíço: RUA FRANCISCo BELTRÃo N': S/N

Bâirro: CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA UF: PR CEP:85550-000

Coordenadâs Geográfi cas:

Endereço da obra/serviço: R. BRG. ROCHA LOURES N': SN

Bairror CENTRO

Cidãde: CORONELVIVIDA UF: PR CÉP:85550-000

Coordenâdâs Geográíicâs:

CREÀ.PR
Conselho Regionalde Engenháná e Agronomia do Paraná

0E00 041 0067

www.crêâ-pr.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Rêsolução no 1.025, de 30 dê outubro de 2009 CREA.PR Certidão de

Técnico
Atestado

Conselho Regional de Engênharia ê Agronomia do Paraná 6sL112020
Atividade concluída

Endêreço dâ obra/seNiço: RUA ROSA STEDELE N": SN

Baiíror CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 8555G000

Coordenâdâs Geográfi câs:

Endoreço da obra/sêrviço: RUA DA LIBERDADE N': S/N

Bairror CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA UF: PR CÉP:8555&000

Coordenadas Geográfr casl

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE ANCHIETA N'r S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA UF: PR CEP:8555G000

Coordênadas Geográficas:

Éndêrêço dâ obra/sêrviço: RUA CLEVELANDIA N': SN

BaÍro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000

Coôrdenâdas GêográÍicâs:

Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR ESTEVÃO N": SN

BâiíÍô: CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA UF: PR CEP:85550-000

Coordenadas Geográ1icas:

Endeíeço da obra/seNiço: RUA CANDIDO INACIO DE LIMA N": S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CORONEL VIVIDA tJF: PR CEP: 85550-000

Coordenadas Geográfi casl

EndereÇo da obÍa/serviço: PRAÇA JOSÉ AUACHE No: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CORONELVIVIDA LJF: PR CEP:85550-000

Coordenâdas GêográÍicês:

Dâtá dê início: 17104/2020 Conclusão efetiva: 09/06/2020

Finalidâdê:

Proprietário: lúUNlClPlo DÉ CORONEL VIVIDA CNPJ: 76.995.455/0001-56

Atividade Técnicar l- Execução de instalação, Exêêuçáo de montagem, Instalação de equipâmento de sistemas de
iluminação , 120 PONTO

ObseÍvaçõ_es:
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS P/ ILUMINÇÃO PÚBIICA DE LED. 2OOW, 1sOW,12OW E íOlW

Obsêrvaçôes da cêÉidâo:
No atestado vinculâdo não consta lÍtulo do proíssionâ|, mas foi possívêl a verificaÉo no cadastro do Crea-PR. O CPF do
signatário não foa possível a verificãÇão, pois possui doze dígitos.

CERTIFICAI,IOS, Íinalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Tecnico - CAT o
atestâdo contendo 1 folha(s), expedido pelo contratânte da obra/serviço, â quem câbê a responsabilidade
pela veracidade e exatidáo das informaçôes nele constantes.

certldão de Acervo Técnico n" 6511/2020
'1010612021 14t32

CREA.PR

0o€.

FLS

Conselho Rêgionâldê Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

wuw.crêa-pÍ.ôrg.br
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A CAT à qual o alestado está vinculâdo é o documento que
comprova o regisho do atestado no crea.

A CAÍ à qual o atestado está vinculâdo conslituirá prova dê
câpacidade técnic!-profissional da pessoa iuridica somenle
se o rêsponsável técnico indicedo estiver ou vênha ã ser
integrado ao seu quadro lécnico por meio de declaração
entregue no momento da hábilitação ou dá entrega da§
propostas.

A CAT é válida em todo terÍitório nacional

CêÉidão dê
Técnico co

Atestâdo

6stu2020
Atividade concluída

A CAT perderá a validade no câso de modificaÇão dos
dados lécnicos qualitativos ou quânlilativos nela contidos
em razão dê substiluição ou anulêção de ART.

A âutencidâde e a vãlidâ.1ê dêstâ.€rtidãô dêvê sêr
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
hitpsr/www.crea-pr.org-br, informando o número do
pt olo colo 24468 4 1 2020 -

A Íalsificêção deste documento constitui crime prêvisto no
Código Penal Brasileiro, sujeilando o autor à respectiva
êção penal.

CeÉidão dê Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 dê outubro de 2009 CREA.PR

Conselho Regional dê Engênharia e Agronomia do Pâraná

CREA.PR
Coôselho Rêgionôlcle Engênhãriâ ê Agronomiâ do Paraná

0800 041 0067

wu,w.cÍeâ-pr.org.br
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

o MUNtCiPtO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ, pessoa juridica de direito público, clm sede

na praçâ Ângelo Mezomo, a/no - Centro, Estâdo do PeÍaná, CEP 85.550-000, inscÍito no

CNPJ iob o no 76,95.4551@0I-56, ATESTA para o§ deúdos Íns que a empÍe3a FP

ENGENHARIA ElRELl, pessoa juridica de direito privado. com sedê na Rua Luiz Capriglione,

37 - Bstrro Bom Jesus, nâ cidade dê união de vitória PR, cEP 84.607-380, Eslado do Paraná.

inscrita no CNPJ/MF sob o n , 27 338j2zt,}0',149, reâlizou a instalação dê diversas

luminánas, atividâde3 e quantitativos conforme abaixo:

Item Serviço Oescr áo Ouantidade
64 unrdade1 lnstala o de luminána blica LEO 200W

lnsta de luminária blica LED 100W
Totãl

Retponsával Técnko pola oxscuçâo dos eerviçoe'
Fábio José dos santos Paes - CREA/SC 112087 -2tD - Registío nâcional 2510470612

ART do Servlço.
1720201822672
Localização dos Sorviços.
Rua Marechal Deodoío, s/n - 85550400 - centro. Coronel Vivida-Pr'

Rua das Américâs, dn - 85550-000 - centr§, CoÍonel Vivida-Pí

Rua Clevelândia, §lí - 85550-000 - cêntío, Coronel VividâPí'
Av generoso maÍques. s/n - 85550-000 ' centro, CoÍonel Vivida-Pr'

Lag-o municipat Amaldo wentz dê Moraes. s/n - E5550-OO0 - €ntro, coronel vivida-Pr.

Ruã Francisco B6ltrão. s/n - 85550'000 - centro, Coronel Vivida'Pr'

R Brg Rocha loures, a/n - 85550{00 - centro' Coronel Vivida-Pr'

Rua rose Stedele, sn - 85550-000 ' centro, Coronel Vivida-Pí

Rue da Libeídâde. s/n - 85550-000 - centro, Coíonel Vivida-PÍ'

Rua Padre Anchieta. s/n - 8555G000 - centro' CoÍonel Vivida'PÍ'

Ruâ Clevelandra, sn - 85550-000 ' cenlro, Coronel Vrvida-Pr'

Ruã major Esteváo, 3n ' 85550-000 - centro, Coronel Vivrda-Pr'

Rua cândido lnácio de lima, s/n - 8555G000 - Coronel Vivida-Pr'

Praça Josê Auache, sn - 85550-000 - c€ntro, Coronel Vivida-Pr'

PeÍíodo dê 6rôcuçáo do servlço'
17 tü4 t 2O2A a 09/06/2020
Objetivo ContÍâtusl:
Foi executâdÕ em total observánoa ao §ue Íoi êspecficado.

Coronel Vivida-PR, 10 de lunho de 2020

iÍ Jose Antoniolli
2560957 t 9072

SecreteÍio de FinanÇas

Prefeltura Munlclpal de Coronel Vlvtda - Estado do Paraná

Fone/Fax: (46) 3232-8300 | E-mail administracao@coronelvivida,pr'gov'br
Praça Angelo Mezzomo, s/n, Centro
CEP: t!5.550'000 Coronel Vivida, PR

qu9É

FLS

2 lnstalaçiáo lnstalação de lumrnária pública LED 1sOW ir -

Unidade

unidade

ln de luminária blicâ LED 120W 26 unidade
unidãde

120 Unidades
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Certidão de Acêrvo Técnico - CAT
Resoluçáo nô 1.025, de 30 de outubro de 2009

Cerlidâo de A
Técnico Pârciâl

Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomiô do Paraná 38s412021
Atividade em andamento

CERTIFICAIVOS, em cumprimento ao disposto na Resoluçâo 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 proÍissional FABIO JOSE DOS SANTOS PAES
referente à(s) AnotaÇão(óes) de Responsâbilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

ProÍissionalr FABIO JOSE OOS SANÍOS PAES

Registro: SC-1120872/D

Título proÍissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 25í0,170612

contralante: MUNlclPto oE uNlAo oA vtÍoRlA cNPJ: 75.967.760/000í-71

Ruâ: R CRUZ MACHADO 205 - PRÉFÉITURA À,4UN|C|PAL DE UNIAO OA VITORIA No: 205

Complementol Bairro:CENTRO

Cidade: UNIAO DAVITORIA UF: PR CEP:84600-900

Contrato: celebrâdo êín 18h212020

Valor do contrato: R$ 291.000,00 Tipo de contratênte: Pessoê Jurídicâ (Direito Público) brâsileirâ

Ação lnstitucionali

EndereQo da obra/serviço: R CRUZ IIACHADO 205 - PREFEIÍURA l\4UNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA N": 205

Bairro: CENÍRO

Cidade: UNIAO DAVITORIA UF: PR CEP: 84600-900

Coordenadas Geográícâs:

Data de inicio: 1811212020 Previsào de término: '17i03l2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE UNIAO DAVITORIA CNPJ: 75.967.760/0001-71

Alividâdê Técnica: t- Exêcução ExecúÉo de manotençáo dê sistemas de iluminâção , 9636 PoNTO

Observaçõêsi
Tele-atendimento O8OO, software de gestão, cadastramento e georeferenciâdo. ldentificaÉo de unid. (placâs)

CERTIFICAMOS, Íinalmente, 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 inÍormações nele constantes.

Certidão dê Acervo Técnico n" 3854/2021

2111212021 O7t'lg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modiflcação dos
comprovâ o registro do atestado no Crea. dados lécnicos quâlitativos ou quantitêtivos nêla contjdos

em razão de substituiÉo ou anulâção dê ART.
A CAT à quêl o atestado está vinculado constituirá prova dâ
capacidâde técnico-profissional da pessoa jurídicâ somente A autencidade e a validade destâ oertidão deve ser
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser confirmada no sitê do Crea-PR, no endereço
integrado ao seu quêdro técnico por meio de declâração httpsj/www.crea-pr.org.br, informando o número do

enlregue no momento dâ habilitâÉo ou da entrega da§ protocolo: 19199'1/2021.
propostâs.

A falsificação deste documenlo consiitui crime previsto no

A CAT é válida êm todo território nacional. Código Penêl Brasileiro, sujeitêndo o aotor à respecliva
ação penâ|.

CREA.PR

FLS

9É

Consêlho Rêgionaldê Engenharia e Agrohômia do Paraná

0800 041 0067

wwu.cíêa-pr.oÍg.br I ..rNlb&tndjd...e{.ru
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Número da ARÍ: '17202í0025690 Siluação dâ ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/01/2021 Forma de regiskoi lnicial Participação técnica:
lndividual

Empresa contratadar FP ENGENHARIA EIRELI



E§TÂDO §O PÀRÂ'{Á
PREFETTUNA HUNICIFâL DE U!'rÃO §A YrTÓ&[Â
iur Í,Í. crur N.eh.to, :o§ - 3'e au payiment§t
Fünai al-33?1-1AO*
cHP' 75.96r.7óOlOOOl-7t
a-ltÀrl: §lplsn&uni&odôritrrriâ,pr.üoy,bt
Site çtiqillr $rrvw,pmu niaodâviaô rir,ao rn. br

AT§STADO PÁÊC'AI O§ CA?ACIBÂO§ ÍÉ{NI{A

Declarâmos por meio deste parâ os devidos fins legais de direito que ã empresa Fp

rNçENHARIÁ' RaLl, co,1! sede à Êua Manoel Estevão,46ü- silla 3 * cêntro. MunieipiÇ dê união

da vitôíia, Estado do Paraná, inscfíta no aNpJ sob Na 27.339,122/0ü01,4g, Íorneceu e prestou

os serviços abaixo descritos para â prefeitura Municipal de união da vitória, cNpJ

75.§67.760/0001-71, situadã à Rua Dr. Cruz tlaehado, 205 - Centro - União da Vitóriâ {pRi:

r Cortreto ne 335,/2020, Dispensa n.ç 7O/ZA2A:

c AllT nP 1720?1ft)2§69§;

' Responsável técnicÜ pela execução: fÁ§l(f JOsÉ DôS 5ANTOs pÂES - CRÉÂ SC Ne

1120§721D, §NP 2510470§12:
. PÊfiíODO PARCIÂL: L8 dê dêlembro de 202§ â 18 de junho de 2ô21 - vencimentô

dc cantrato: 18 de setembro de ?ü2L;
. Contíatação Emergencial de empresa especiãliuade para exect:çãü dü§ serviços

de iluminaçãô pública do Municlpiô de União da Vitóriâ, coríprêeúdendoi
operação e mãftutênção dq sistêmâ municipal de iluminação públicâ, conforme
T§rmo dê RêÍe.ênciã/projsto 8á§ico;

. Atividâd€ Técni.â: §xecüção de manutençâo de sistemas dê ilurninâção -

9.636,00 poütcs;

r Observação: realização de têlêatendimento 0800, softwãre de gestão,

câdastramento gêorreíerenciado, idêntiricãç*o de unid. ipla*s):
. Locâl: Pontos indicadoc no Termo de Retêíêneiâ,

As atividades de manutênção até a expedição do píêsente atestâdo, continuam em
andamenlo tendo em vista que são executadas diariemente ã!é o encerramento do contrãto.

AtÊnciôsamente"

União da V:tória, 23 de i.,nhô d§ ?*21.

,{^-fr,f*:,*«*n-
§ecretario de Planejament<l

CREA PR: 1270561D I Decrelo 35/21

Secretaria Municipal de Êlâneiamento
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AO
MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITôRIA- PR
DtSPENSA ELETRôItcl N' ootzozz

DECLARAÇÃO
ANEXO 3 - unificada

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitaÉo, na Dispensa
Emergencial Eletrônica no OO112022 - Processo Administrativo no 0O112022,

instaurada pelo Município de União da Vitória - PR, que:

1. EXAMINAMOS cuidadosamente o êdital e seus anexos, e nos inteiramos de
todos os sêus detalhes e condições contidas no Aviso de ContrataÉo Direta e seus
anexos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a

elas desde já nos submetemos;
2. CUMPRIMOS ao disposto nos incisos )«Xlll do arl. 7o da ConstituiÉo Federal e

inciso V do aÍ1. 27 da Lei Federal no 8-666/93, de que não emprega menor de 18

anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de

aprendiz, nos termos do modelo anêxo ao Decreto Federal no 4.358, de 05 de
setembro de 2OO2, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de outubro de 2002; 3.

DECLARAMOS ainda, sob as penas da Lei, que até a presênte data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente Processo Licitatório, e que estamos
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada |N|DÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso lV, do

artigo 87 da Lei Federal n.o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que

comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documêntos de
habilitaçáo que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade Ílscal e idonêidade econômicofinanceira.
5. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário
cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o têrceiro grau, de servidor público da ativa na

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que impossibilite a participação no
referido processo licitatório;
6. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que nos enquadramos nos requisitos de:

[] Microempresa (ME) [x] Empresa de Pequeno Porte (EPP), []Micro
Empreendedor lndividual - MEI ou Equiparados. ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA Rua Dr. Cruz Machado, 205 -
3o e 4o andares Fone: 42-3521-1200 e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71 Site Oficial: www.u niaodavitoria.or.qov. br Página 34 de
47 Nos termos da legislação vigente, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3" da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apto a usuíruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus atls. 42 a 49.
União da Vitória, 01 de junho de 2022.

FABIO JOSE DOS SANTOS Assinado dê íolmà disitar po, FABro

PAE5:5e455454r4e i:::r:,T[..;il5:;:ff:H1'*
FÁBIO JOSÉ OOS SANTOS PAES

PROPRIETÁRIO
CPF 5911.554.54149
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MUNICIPIO DE UNIÃO DA UTÓRIA- PR
DISPENSA ELETRÔNICA N' OO1/2022

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome/ Representante da empresa: Fábio José dos Santos Paes

RG: 7.043.963-8

CPF: 594.554.541-49

EndereÇo residencial do representante (proprietário)

Rua: l\r'larechal Deodoro da Fonseca, í643 - apto 801 - bloco 3

CEP: 84.600-907

Cidade: União da Vitória

Estado: PR

Razão social: FP ENGENHARIA LTDA

(42) 3523-6060

CNPJ: 27.338.12210001 -49

lnscrição estadual: 90748759-87

Rua: Rua Manoel Estevão, 460 - sala 2 - Centro

CEP: 84.600-235

Estado: PR

União da Vitória, 01 de junho de 2022

FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PAES
PROPRIETÁRIO

cPF 594.554.54149

FP Engenharia LTDA

CNPJ 27.338.122/0001-49 - lnsc. Est. 9074875987
Rua Manoel Estevão, 460 - centro - União da Vitória-PR

Tel. (42) 3523-606O - l42l988L2-27t0 - E-mail: fabio@fpengenharia.com.br

Assinàdo dê Íorma drgital poÍ
FABIO JOSE DOS SANTOS reero rose Dos sANros

PAES:59455454'l 49 PAEs:se45s4s414e
Dados: 2022.06.08 15:13:25 {3'00'


