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Re: REFERENTÉ À OTSpTXSA DE LICTTAçÃO N,o 56/2022
De: "Hv Engenharia" < hvengenhariabsb@gmail.com >
Para: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
Dat L7 /08/2022 77t2A

Impri

Prezada Celeste

Conforme solicitado, estamos encaminhando em anexo os documentos
exigidos no Edítal de Dispensa de Licitação n.o 5612022 - Processo
Administrativo n.o 177 12022.

Informamos que no Distrito Federal não existe inscrição Municipal,
somente a inscrição Distrital, dessa forma a solicitação para o
item 5.2.7. "Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do fornecedor,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante as
certidões negativa de débitos e negativa de dívida ativa;", Não existe

Heraldo Pereira de Vasconcelos
CREA DF 1116/D

I 0.0.0. - Proposta HV - DE-056-2022_PR_União da ...

I 0.0.1. - V"n". 2022-09_06 - SlCAF.pdf

I 5.í.'t. - Contrato Social (HV Engenharia).pdí

I S.l.t. - no-cnEA - Heraldo.pdf

I s.z.t. - cxer.pot

I s.z.z. - cxo Fêderat.pdf

I s.z.:. - rcrs.pat

t s.z.+. - cror.par

I s.z.s. - tss cor.par

I s.z.o. - cNo Distritat.pdí

I S.S.l. - CneA lHeraldo Vasconcêlos).pdÍ

t s.f.r. - cnea 1Hv Engenharia).pdf

I s.s.z. - r gge-09-09 - Acr t.pdf

I s.s.z. - tgga-04-08 - ACT l.pdí

I 5.3.3 - Declaraçõês.pdf

I s.s.l - crr clu.par

t S.S.l. - CAf CnEA Empresa-profissional.pdf
webmail.uniãodavitoía.pr.gov.br/printMessage.php?langPrint=lmprimir&lângClose=Fechar Janela&loc€lld=eí{en 1301

Atenciosamente
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§ 5.3.s. - Vínculo Arquiteta.pdÍ

Ü 5.3.5. - Vínculo Engenheiro,pdf

§ s.4.t. - falência, Concordata e Recuperação.pdf

§& S.l.z. - Balanço Patrimonial.pdf

Em ter., 16 de ago. de 2022 às l5:4O, Hv Engenharia < hvengenhariabsb@gmail.com > escreveu:

Prezada Celeste

Confirmo o recebimento da solicitação da documentação do edital da
Dispensa de Licitação no 56/2022, Processo Administrativo no 777/2022.

Atenciosamente

Heraldo Pereira de Vasconcelos
CREA DF 1116/D

Em ter., 16 de ago. de 2022 às !ti34, < licitacao@uniaodavitoria. pr.gov. br> escreveu

POR GENTILEZA, ACUSAR O RECEBIMEN

Bom dia Prezado Licitante,

Vimos através do presente solicitar o envio dos documentos
exigidos no Edital de Dispensa de Licitação p.o 56/2022
Processo Administrativo n.o 77712022, conforme item 6.1.1.

6.1.1. Os documentos de habilitação juntamente com a proposta
readequada, do licitante declarado vencedor, deverão ser
encaminhados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação do Pregoeiro, via Chat, por mensagem eletrônica
(e-mail) para licitacao@uniaodavitoria.pr.gov. br.

Solicitamos ainda, o envio da proposta readequada, nos
termos da proposta apresentada pela 1a Classificada.
Att,

Celeste.

U
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Favor confirmar o receblmento deste
Dêpârtamênto de Licltaçôes - Prefeitura de União da Vitória - PR

E-mail: llcltaca@uaiaodavitoria.pr. gov.br
Tel.: O42 3521-12OO

webmail.uniaodavitorja.pr.gov.br/printMessage.php?langPrint=lmprimir&langClose=Fechar Janela&localld=exl-gen 1301 2t2



PROJETOS E
CONSULTORIA

Y
IíV E}'IGENHARA LIDA

RAZÃO SOCIAL: HV _ ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 07.097.5E7/0001-48
ENDEREÇO: SCS Qd. 04, Bl. A, no 49, Sala 307
CIDADE: Brasília/DF
CEP:70310-500
TELEFONE: (61\ 3223-3U4
E-MAIL: hvengenhariabsb@gmail. com

Valor global por extenso de R$ 91.999,00 (noventa e um mil, novêcentos e novente ê
nove reais).

Validade da proposta: 60 dias

Brasília, 16 de agosto de 2022

IMPORTANTE:
1. Fica a municipalidade com o direato asseguÍado de contratar ou reieitar esta proposla se

assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba quâlquer reclamaçáo ou indênizaÉo.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo

licitatório.

. Declaramos que nesta proposta estáo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,

impostos, instâlações, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos
sociais, obrigaçóes trabalhistas, previdenciárias, Íiscais e comerciais e outras quaisquer
que incidam sobre a contrataçâo.

I
HERALDO PE

HV-E
cPl

NCE
ENHARIA EIRELI

023 983.621-91
RG 132764 SSP/DF

SCS - Edifício Embaixador- salas .]0?/309- tel: XX ót J223 38 í'l Fax: XX 6l 322í3627 Brasília - D
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ITEM OBJETO UNIDADE VALOR UNIT. VATOR ÍOÍAI

1

CONTRATAçÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA ASSESSORIA

TÉcNIcA E EtABoRAçÂo DE MoDELo
PARA LEIúO DA ÁREA DO ATUAL

AEROPORTO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR

E CONSTRUçÃO DE UM NOVO

AEROPORTO NO MUNICÍPIO.

sERVrçO Rs 91.999,00 Rs 91.999,00

Valor Global do Orçamento Rs 91.999,00

DE



HV-ENGENHARIATTDA
CNPJ/MF n.' 07 .097.587 10001-48

DÉCIMA SETIMA.ALTERAÇÃo CoNIRATUAL E CoNSoLIDAÇÃo

HERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, brosileiro, cosodo no regime de
comunhôo porciol de bens, engenheiro civil, noturol de
Regeneroçôo/Pl, noscido em 06/05/1949, filho de Antônio pereiro de
Vosconcelos e de Hercílio Ribeíro Vosconcelos, portodor do Corteiro
de ldentidode Profissionol n.o l.1tólD, expedido pelo CREA/DF em
02110/1974 e Corteiro de ldeniidode RG n.o 132.164, expedido em
19/02/1997 pelo SSP/DF e do CPF sob o n.o 023.983.621-91, residente e
domiciliodo à SHIS QL 22 Conjunlo 0l coso lO - Logo Sul - Brosílio/DF -
CEP.: 7ló50-2.l5; e
GLóR|A MARIA DE SÁ VASCONCEIoS, brosileiro, cosodo no regime de
comunhõo porciol de bens, bibliotecório, noturql de Fortolezo/CE,
nqscido em 08/02/1950, fitho de José Sinvol de Só e de Rizete
Guimorões Brito de Só, portodoro do Corteiro de ldenÍidode RG n.o
18ó.814. expedido em 21 /02/1975 pelo SSP/DF e do CpF n.o
042.553.5ó1-49, residente e domicitiodo à SHtS eL 22 Con.lunio 0l coso
l0 - Logo Sul - Brosílio/DF - CEp.: ll650-215, úttCOS sócios do
sociedode por quotos de responsobilidode Iimitodo denominodo: H V
- ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNpJ/MF sob n.o 07.092.587/0001-48 e
no CFIDF n.o 0/.331 .3121001-95, com sede no SC/Sul Quodro 04 Bloco
A n.o 49 Solo 307 - Aso Sul - Brosílio/DF - CEP.: 70300-944, com Conlroto
Sociol orquivodo no Junto Comerciol do Distrilo Federol sob o NIRE n.o
532.0040942.9 em ll/08/,I987, RESOLVEM ossim olteror e consolidor o
confroto sociol.

O Copitol Sociol de Rg 130.000,00 (Cento e trinlo mil reois), jó
lotolmenie inÍegrolizodo, posso o ser de Rg 200.000,00 (duzentos mil reois) dividido em
200.000 (duzentos mil) quotos de copilol sociol no volor de Rg l,o0 (um reol) codo umo,
subscritos e integrolizodos, neste oto, em moedo corrente do poís, do seguinte formo:
ol R$ a7.202.61 (guorento e sete mil, duzentos e dois reois e sessento e um centovos)

integrolizondo com lucros ocumulodos do exercício/2OOó, conforme bolonÇo
poirimoniol encerrodo em 31 /12/2006;

bl R$ 22.797,39 {vinte e dois mil, selecentos-e novento e sete reois e irinto e nove
centovos) inlegrolizondo com lucros ocumulodos do exercício /2002, conforme
boloncete de verificoçõo encerrodo em 30/11 /2001;

c) R$ 130.000,00 [cento e trinÍo mil reois), integrolizodo, conÍorme Alteroçõo conlrotuol
Registrodo e Arquivodo no JCDF sob o N|RE n." 20040687970 desde 19/11/2004.

CLAUSU A 2." . DISTRIBUI CÃO DO CAPITA SOCIAL
O Copitol Sociol posso o ser de Rg 200.000,00 (duzentos mil reoisJ,

dividido em 200.000 (duzentos mil) quotos de copitol sociol no volor de Rg 1,00 (um
reol) codo umo, subscriios e integrolizodos, nesie oto, em moedo corrente do póís,
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disiribuídos pelos sócios como segue \
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SÓCIoS QUOTAS % Copitol Volor R$
HERALDO PEREIRA DE VASCONCEL OS 1ó0.000 80,00 ró0.000,00
GLORIA MARIA DE SA VASCONCELOS 40.000 20,00 40.000,00

200.000 100,00 200.000,00TOTAL

CúUS ULA 3." - DAS RESPO NSABITIDADE DOS §ócros
A responsobilidode de codo sócio é restrito oo volor de su

mos todos respondem solidoriomente pelo integrollzoçõo do copiiol sociol

CLAUSULA 4." DAS DEMAIS C LÁUSULAs
Todos os demois clóusulos controtuois que nõo colidirem

desto olteroçôo permonece em vigor.

tA o coN
visto do modificoçõo oro ojustodo, consolido-se o Controio Sociol

do sociedode empresório limitodo denominodo: H v - ENGENHARIA LTDA, inscrito no
CNPJiMF sob n.o 07.097.587/0001-48 e no CFIDF n.o 02.331.3't2l00t-95, com sede no
sc/sul Quodro 04 Bloco A n.o 49 solo 302 - Aso sut - Brosílio/DF - cEp.: 20300-944, com
controlo sociol orquivodo no Junto comerciol do DisÍito Federol sob o NIRE n."
532.0040942.9 desde I 1l0B/1987, com o seguinte redoçôo:

CtAUSUtA I.O - DA DENOMINAC o socrAL
A denominoçÕo sociol é: H V - ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSU LA 2." . DO ENDE ÇO SEDE
O endereço do sede é no SC/Sul euodro 04 Bloco A n.o 49 Solo 302 -

Aso Sul - Brosílio/DF - CEP.: 70300-944.

oP
IN

A sociedode é por prozo indeterminodo, iniciou suos otividodes em
11 /11 /1982, e o término do exercício sociol seró em31 /12 de codo ono.

CLAUSU 4.o DO OBJET soctAL
O objetivo sociol é Execuçôo de serviços de engenhorio civil e ,,,orquiteturo, Íois como: pro.ietos, consultorio, construçõo civil e comércio vorejisto de '

moleriois de construçôo e representoçôo.

CLÁUSU LA 5." . DO CAPIT SOCIAL
O CopiÍol Sociot é de Rg 200.000,00 (duzentos mil reois), dívidido em

200.00o (duzenlos 'mif quotos de copitol sociol no volor de Rg I ,00 {um reol) codo umo,
subscritos e inÍegrolizodos, neste oto, em moedo conente do poís, distribuídos pelos
socros como s UE

terceiros sem o c

CLÁUSUIA ó.o . DA TRANSFERÊNCI DE COTAS
As quotos sõo indivisíveis e nõo poderôo ser cedidos ou tronsferidos o
onsentimenfo do outro sócio, o quem fico ossegurodo, em iguoldode

de condiÇoes e preÇo direiÍo depreferêncio poro o suo oguÍsiçôo se posto

SOCIOS QUOIAS % Copitol Volor R$
r ó0.000 80,00 1ó0.000,00

GL RIA MARIA DE SA VASCONCELOS 40.000 20,00 40.000,00
TOTAL 200.000 r 00,00 200.000.00

formolizondo, se reolizodo o cesso s,oo o controtuol eúinenl
s q vendo,

§

v
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CLÁUSU LÂ. 7." - DAS RESPO NSABILIDADE DOS sócros
A responsobilidode de codo socio é reskito oo vqlor de su

mos lodos respondem solidoriomente pelo inlegrolizoçõo do copitol sociol.

crÁusulA 8.. - p{ApMIUSJRACÃO pA SOCtEpApE

Porógrofo Quorlo - É tícito oo (s) odministrodor(esJ consiituir{em ) procurodor(es), em

A odministroçcio oo'sociédcde coberó qo sócio Herordo pereiro de
vosconcelos, com o poder e otribuiçôo de sócio odministrodor, outorizodo o uso do
nome empresoriol, podendo represenlor olivo e possivomente, judiciol e exlro-
judiciolmenie, isolodomente, emitir títulos de créditos, tronsigir, osiinor cheques e
renuncior o direitos quondo do interesse do sociedode, bem como ossinor todo e
guolquer documenlo, controto ou popel que implique em responsobilidode do
sociedode, sejo público ou porticulor.

Porógrofo Primeiro - É vedodo o uso do nome empresoriol, pelo(s) Administrodor(es),
em otividodes estronhos oo interesse sociol. ou ossumir obrigoçóes sejo em Íovor de
guolquer dos qtrotistos ou de Íerceiros, bem como oneror ou olienor bens imóveis do
Sociedode, sem outorizoçõo do outro sócio.

Porógrofo segundo - Responderó por perdos e donos peronte o sociedode o(s)
Administrodor(ores) que reolizor(orem) operoções, sobendo ou devendo sober que
estovo(m) ogindo em desocordo com o moiorio, ou que usou de seu poder poro
reolizor.

Porógrofo Terceiro - o(s) Administrodor(es) serõo obrigodos o prestor conios
lustificodos de suo odministroçôo, opresentondo o inventório, onuolmente, bem como
o bolonço potrimoniol e o de resultodo econômico.

nome do sociedode, especificondo nos inslrumenlos
poderõo proticor e o duroçôo do mondoio, exceto mon
por prozo indeterminodo.

os otos e operoções que
doto judiciol que poderó ser

k CLÁUSULA 9." DA RESP NSABILIDADE TÉctttcl

CLAUS ULA'I0." . DA RETIRADA "PRo-LABORE"
Os sócios poderõo, de comum ocordo, fixor umo retirodo mensol. o

lÍtulo de "pro Iobore", observodos os disposições regulomentores pertinentes.

CLÁU§uLA 1 1." - DOS LUCROS E/OU PERDAS
Ao término de codo exercício sociol, em 3i de dezembro, de codo

ono, o(s) odministrodor(es) prestoró (õo) contos justificodos de suo odministroçÕo,
procedendo à eloboroçôo do bolonço potrimoniol e do bolonço de resullodo
econômico, cobendo oos sócios, no proporçôo de suos quotos, os lucros ou perdos
o purodos.

Porógrofo I . Poderõo ser retidos porte ou todo o lucro, poro monuiençôo e reforço do
copitol de giro e de invesÍime

A responsobilidode Técnico junlo oo Conselho Regionol de Arquileturo
e Agronomio - CREA/DF., é do sr. Heroldo pereiro de vosconcelos, inscrito no CREA/DF.,
sob o n.o I .l lólD - l2o Regiõo.

6e§
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copitol sociol.
deliberoçõo do moiorio repres totivo do
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Pciró§rofo 2. Os lucros opurodos em boloncetes intermediórios poderôo ser di
oos sócios, sendo compensodos com que houver sido opurodo por oc
encenomento do exercício.

S

Nos quoiro meses 'se guiniêt oo término do exercício sociol, os sócios,
em reuniõo, deliberorõo sobre os contos e designorõo odministrodor(es) quondo for o
coso e quolquer outro ossunto constonte do ordem do dio.

CLÁUSULA'I3.' . AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
Em quolquer époco, por decisÕo unônime dos sócios, o Sociedode

poderó, nos cqsos previstos em lei, e neste Controto Sociol, oumenior o seu copitol,
respeitodo o proporÇôo dos quotos sociois de codo sócio.

clÁusuLA't4." - DA DrssolucÃo
A Sociedode se dissolveró por deliberoçõo do moiorio obsolulo dos

sócios, por folio de plurolidode de sócios, em rozÕo de morle, renÚncio, nõo
reconstituído no prozo de IB0 (cenlo e oitento) dios, ou otrovés de decisôo judiciol.
devendo seu potrimônio ser dividido enÍre os sócios no proporçõo de suos quotos
sociois.

crÁusurA'r5. . - DA I.IQUIDACÃO

époco, pelo(s)
judiciolmente.

Em coso de liquidoçõo do Sociedode, o liquidonÍe seró indicodo, no
remonescente(s) e, nÕo hovendo consenso, seró designodo

CLÁUsuLA 16.. DA oMISSÃO
Os cosos omissos oo presente instrumento serôo resolvidos pelos leis

CLÁUSUIA 17.'. DAS FILIAI E OUTRAS DEPENDÊNCIAS
A sociedode poderó o quolquer tempo, obrir ou Íechor filiol ou outro

dependêncio, medionte olteroçoo conirotuol ossinodo por todos os sócios.

CIÁUSULA I8.'. DO FALECIMENTO OU INTERDITADO
O folecimenio ou interditodo quolquer sócio, o sociedode continuoró

suos otividodes com os herdeiros, sucessores e o incopoz. Nõo sendo possível ou
inexistindo inieresse destes ou do(s) socio(s) remonescente(s), o volor de seus hoveres
seró opurodo e liquidodo com bose no situoçõo potrimoniol do sociedode, o doÍo do
resoluçõo, verificodo em bolonço especiolmente levontodo.

Porógrofo Único - O mesmo procedimenlo seró odolodos em outros cosos em que o
sociedode se resolvo em reloçõo o seu sócio.

CLÁUSULA I9." - DO IMPEDIMENTO
O(s) Administrodor(es) decloro(m), sob os penos do lei, de que nôo

esto(ôo) impedidos de exercer o odministroçôo do sociedode, por lei especiol, ou em
virtude de condenoçõo criminol, ou poÍ se enconÍror(em) sob os efeitos delo, o peno
que vede, oindo que tempororiomente, o ocesso o corgos públicos; ou por crime
folimentor, de prevoricoçoo, peito ou suborno, concussõo, peculoto, ou coniro o
economio populor, contro o sistemo finonceíro nocionol, contro normos de Qefeso do
conconêncio, contro os relo6:

õFÊ§ o
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õe público, ou o propriedod
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CLAUSULA I2." - DA DETIBERACAO

em vigor.
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. . . Estondo ossim, j.ustos e controtodos, firmom os portes o presenie
instrumento em 4 [quotro) vios, de;guol forr;rc e teor, que é ossinodo pelos portes, e
por 02 (duos) testemunhos, porcí cs Ccvidci efeiios.

CLÁUSULÀ 20." . DO FORO
Ficci eleilo o foro de Brosílio/DF, poro o exercício e o cumprim

direitos e obrigoções resultontes deste controto.

Brosílio/DF, 24 de dezembro de 2007

dL»
HERAL PEREIRA ASCONCELOS RIA MARIA DE SA VASCONCELOS

TESTEMUNHAS

LO IMA ANTOS DOURIVAL CAMPOS ROCHA
RG n.o 4.07ó Expedido CRC/DF

CPF/MF n." 09 4.21 I .903-78
RG n.o l.l l9.ó91 -SS DF em 30/ 1 I /87

CPF/MF n.o 239.9 1 2.7 53-68

1{ctuMWfilto
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tHV-ENGENHARIAI. TDA EPP
CNPJ n." 07.097.587 /0001-48

NIRE no 53.2.0040942-9

DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃo coNTRAIUAL

HERALDO PEREIRA DE VASCONCEIOS, brositeiro, cosodo no
regime de comunhôo porciol de bens, engenheiro civil, noturol
de Regeneroçôo/Pl. noscido em 06105/1949. filho de Aniônio
Pereiro de Vosconcelos e de Hercílio Ribeiro Vosconcelos,
porlodor do Corteiro de ldentidode Profissionol n.o i . i I ó/D,
expedido pelo CREA/DF em 0211011974 e Corteiro de ldentidode
RG n.o 132.7ó4. expedido em 19/02/1997 pelo SSP/DF e do CpF
sob o n.o 023.983.621-91. residente e domicitiodo à SHIS QL 22,
Conjunto 01, coso 10, Logo Sul, Brosílio/DF, CEP: 71ó50-215; e
ctóRlA MARTA DE SÁ VASCONCELOS, brosileiro. cosodo no
regime de comunhôo porciol de bens, biblíotecório, noturol de
Fortolezo/CE, noscido em 08/0211950. filho de José Sinvol Ce Sá e
de Rizeie GuimorÕes Brito de Só, portodoro do Corteiro de
ldentidode RG n.o lBó.8]4, expedido em21 /02/1975 peto SSpiDF
e do CPF n.o 042.553.5ól-49, residente e domiciliodo à SHtS QL 22.
Conjunto 0,l. cosq 10, Logo Sul, Brosílio/DF, CÉP-.71ó50-215.

Únicos sócios do sociedode limitodo denominodo: H V -
ENGENHARIA LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob n.o 07.097.587/0001-
48 e no CFIDF n.o 07.331.3]2/001-95, com sede no SC/Sul Quodro
04, Bloco A n.o 49, Solo 307, Aso Sul. Brosilio/DF, CEP: 70300-944
com Controto Sociol orquivodo no Junto Comerciol do Distrito
Federol sob o NIRE n." 53.2.0040942-9 em 11/08/1987, RESOLVEM
ossim olteror o conÍroto sociol.

CLAUSUIA I " - Íor oe sócro
Soi do sociedode o sócis GLORTA MARTA DE SÁ VASCONCELOS,

possuidoro de 40.000 (quorento mil) quotos de copiiol sociol no volor de Rg l,O0
{um reol) codo umo, toiolizondo Rg 40.000,00 (quorenlo mil reois) que, nesie
oto, cede e tronsfere todos os suos quotos de copitol sociol poro o sócio
remonescenle no sociedode: HERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS.

Porógrofo único - A sócio cedente decloro que recebeu o imporÍôncio ocimo
citodo, nesÍe oto e em moedq corrente do poís, pelo quol dó Íotol, rozo e
irrevogóvel quiioçõo, lronsferindo tombém Íodos os seus direitos e
que possuíc no sociedode.

brigoções
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CLA ULA 2." - D CAPITAT soctAt
O Copilol Sociol de Rg 20O.OOO,OO (duzentos mit reoi os

totolmente integrolízodo, conlinuo no volor de Rg 200.000,00 {duzenios mil
reois), d ividido em 200.000 (duzentos mil) quotos de copilol sociol no volor de
R$ 1,00 (um reol) codo umo, totolmenle integrolizodos às quotos, no olo do
constilui oo, em moedo corrên te do Poís, dislribuído do s uinte formo

ctAUSULA 3.' PONSAB ILIDADES DOS Sóctos.DASR
A responsobilidode de codo sócio é restrito oo volor de suos

quotos, mos todos respondem solídoriomente pelo integrolizoçôo do copitol
sociol.

CLÀ US ULÂ 4 AÂ
A odminist

de Vosconcelos, com
outorizodo o uso do
possivomente, judiciol e
renuncior o direiios quon

CLÁU SULA 5." . DO IMPED ENTO

cúUSULA 6 ." DA PLU RALI DADE DE SóCIos
O sócio remonescente

outro sócio dentro do prozo de olé
tronsformoçõo do regislro do sociedo

.o-D DMINI STRACÃo DASOCIED ADE
roçõo do sociedode coberó oo sócio Heroldo pereiro
os poderes e otribuições de sócio odministrodor,
nome empresoriol, podendo representor otivo e
extro-ludiciolmente, isolodomenlê, podendo, õini1o,

do do interesse do sociedode, bem como ossinor.Íodo
e quolquer documenlo, controto ou poper que imprique em responsobíiàcde
do sociedode, sejo público ou porticulor.

O Administrodor decloro, sob qs penos do lei, de que nõo estó
impedido de exercer o odministroçôo do sociedode, por rei especiol, ou em
virtude de condenoçõo criminor, ou por se enconlror sob os efeiios dero, o
peno que vede, oindo que iempororiomenÍe, o ocesso o corgos públicos; oupor crime Íolimenior, de prevoricoçôo, peito ou suborno, concússõo, pecuroto,
ou conÍro q economio populor, coniro o sisremo finonceiro nocionol, contro
normos de defeso do concorrêncio, conlro os reloções de consumo, fépúbllco, ou o propriedode.

no sociedode se compromeÍe o colocor
180 (cento e oitento) dios, ou, Íozer o

de poro ElRELI.

Jodos os demoís clóusulos conÍotuois que nôo colidirem com os
desto olteroçôo permonecem em vigor.

cLÁUSUTA 7.o - DAS DEMAIS CtÁUSU rAs

CLÁUSULA 9 DO roRo
Fico eleito o foro de Brosílio/DF, porooexercícioeo

soctoS % Copitol Volor Rg
HERALDO PEREIRA DE VAS CONCELOS 200.000 i 00.00 200.000,00
IOTAL 200.000 100.00 200.000,00

cumprimenlo dos direitos e obrigoçõçrs resulÍo rytes desle controio.
....-..--.-P-
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Estondo ossim justos e controlod
instrumento em 4 {quotro) vios de iguol teor e
oboixo nomeodos, que iombém ossinom.

BrosÍlio/DF, 14 de junho de 2017.

HERALDO EIRA DE V CO ELOS

1ww,^^t* dt 6c'
ó RIA MARIA DE SA VASCONCELOS

TESTEMUNHAS

os, firmom os portes o presente
formo, peronte os testemunhos

LOUR

RG n.o P/DF em 30111/87
CPF/MF n. 9.912.7 53-68

DOURIVAL CAMPOS ROCH};
RG n.o 4.07ó Expedido CRC/DF

CPF/MF n.o 09 4.21 I .903-78'

ODOSS SLI

9.691

201?05118e3,
o
N,:
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PRESÂ L|MITADA PARA EMPRESA 
'NDIVIDILIDADE LIMITADA ". EIRELI

ALTERAÇAO CONTRATUAL []?: qI TRANSFORMAÇÂO TU EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LIMÍTADÂ - EIRELÍ

Arc DE TRANSFoRMAçÃo or rrra
REspOl.lsAB

H V - ENGENHARÍA LIDA EPP

HERALDO PEREIRA DE vAS.coNCELos, brcsireiro. cqssdo sob o regime cie comunhÕoparciol de bens, engenheiro civir. noiuror ouÍ.gàr"roçôo/pr. noscido em o6ros/1949,fiiho de AntÔnio Pereira de vosconcelos * cu nli.i[o Ribeko vosconcelÕs. porlodor rcrrCcrteircr de rdeniidode protissiory:r 
": r.rlãó, ã-iedido pero CREA/DF em02!ro/197te Corteiro de tdentidode RG n.t 132.t64,;_p*diã* em ô5/09/20t3 pelc SSp/DF e cjoCPF sob o n.o 023.983.ó:t-et, residenre.'c"Ãárliàa" ô sHrs eL 22. conjunto,r. cosoi0' Logo sul, Brcsírio/DF. CEp: 71ó50-2rs. u"i.olã",o dq empres. i-r v * ENGÊNHARIALIDA Epp. inscrito no CNPJ sob n." oz.ôp].Sái/OOOi-aa e no CFIDF n..07.33r.3121001-9S.com sede no sc/sul au^odrg..4, Broco e Áilç, sar<r 307, Aso sur, Brssílio/DF, cÊp:70300-?44 corn côniratô socior crquivoá" n"luniâ comercior do Distrito FederoÍ sob oNIRE n.o 53.2.0040942-9 em il/08/t9ez..àÃáãnà o ortigo 1.033 e 980-A cs Lei n,

i3§ÉáT"? ?ü;sfeE:,i:i,r ;Ái,^1' líatu*k;:;",míií: :?1;? ::qutl se regeró, dorovonl,e, perr: presenre Àró cõNsiriuirüô,"""' 
ttte.,'/11)'4

cúusura pilMEtRA- DÁ rRÁNsFonnraÇÃo

Fico tronsformodo esso sociedode Limiiodo em EM'RESA INDT'TDUÂL DERESPON§ABILIDADE LTMTTADÂ - ErRELr. s"n o J*no*incçõo socior dê H v - ENGENHARTAEIREL, EPP. E o nome de fontosio Oe: Hv eNçEr.fnÃnia.

crÁusura srGUNÕÁ _0o ENDE&Ê.Ço

o Êndereço do ETREL, é_ no sc/sur §uodro 04, Bloco A no 4g. soro 3ô7, Aso sur,Brosílio/DF. cEP: 20300-?02. podendo. 
" 

qrãrq*r't"mpo, o critério de seu .riiuror. obrirou fechcr fitiois ou outros sçp66fler"i"l ,lÃ ql,áiquer porte rJo lerrÍtório nccionsl.

CIÁUSUI.A IERC§/RÁ -DO ABJE'IIVO

o objetivo do ETRELT e Execuçôo .de serviços de engenhorio civir e orquiieturo, loiscomo: projel0s, consulroris, consrruçôo .i"ii . iomgrcio vorejisto de mÕredois deconslruçÕo e representoçôo.

3
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CIÁU§ULÁ QUARTÂ - OO PRÁZC} D§ DURACÃÕ

A empreso iniciou suos otividqdes enr li
. durÕÇõÕ é inde ierrrrinocio.

de noyembro de l gB2 e seu prozo de

CúUSULA GUINTA - Do CAPTTAI

0 Ccpitol §ociol posso o ser de R§ 2rc.000,00 (cluzenios nril reois), integrolizodo nesteoiô em moedo conente do poís e represenrodo por umo quoto ãe iguor volor
nominol.

CIÁU§UIA SErlA -DA ADMINISIRAÇÃO

A,odminisircçóo do emprero J"ró exercrdc isorodomenie pero seu tiiuror HERÁLDO
PEREIRA DE vASCoNCELos, côm poderes de represenror o.iivo e possivomenie,
.iudiciol e exhojudicioi, bem como ossinsr iodo e quolquer documentc. controio oupopel que implique em responsobilidode desio ElRELl, sejo público ou poriiculor.

CIÁU§ULA iETI/.ÀA - DA DAIÁ DE E,.JCERRAMENIo Do EXERCíCIO

o encerromenlo do exercício dÕr-§e-ó em 3l dê dezembro de cccic ono civil.

CLAUSUTÁ Aff,AVA- DA DECIARACÃO DÕ TIrul.AR

Declaro que nõo por"trcipo de nenhumo culro empreso do modoiidode ErRELl.

CIÁUsULÁ NONA _ DA RESPONSÁBII'DADÉ

A responsobilidode do litulor é lirníloda oô cÕpitol integrolizodo

cúu§utA DÉclMÁ --DECrÁRÁÇÃo Dr ocsrÂ4prDrÂ,lEriÍo pÁRA c ExEECrcro DÁ ADMTN,5IRAÇÀ6

o odministrodor decloro, sob os penos do lei, que nôo esró impedido cie exercer c
odministi'oÇÕo do empreso. por lei especior ou em virtude de condenoçôo criminol,ou pÕr se enconiror 

'ob os efeitos delo, c peno que vede, aincio que
tempororiomente, o oÇssso s corgos púbricos ou por crime forimenior, deprevoricoçôo. peilo ou subcrno, concussão, pecuÍoto ou contro o economiopopulor. contro o sistemo finonceiro nocionol, contro non-nos de defesc daconconêncis. conlro os reloçôes de consumo. fê público ou propriedode.

-?



CLÁ§ULA DÉCMA PRIMEIRA - DO FORO

Fico eleiio o Íoro de Brosílio Diskito Federol poro o exercício e odireiÍos e obrigoções resut tcrn tes àá;. ffi;;#i:.
Pelo exotidõo doquilo ocimo esiipul.do, o tiiulor ossino o presenie instrurnento, en.r 4lquotroi vios de iguot fornrc e teor, q,.,á r"rã rãvqdo o regisrro peronte q JuniçcomeÍcíor do Distrito Federor. poro qu*'ã-*JrÃo'ooqri.o personoridode jurÍdico, ceocordo com o legisloçõo em vigor.

cumprimento dos

Brosílío, Distrito Federol. 14 de junho de

ê ccú {c !oÍ S;!tlElHÂÀ'3Â

lar.snEôE] __[:rÀ!oc PEÊ,IB] DE lÀ!

.1.,ií:' '

r tKALDO P DE VASC ÊLOS

CIAL DO rÉDERAL
5:6rlOzla ': i 5

JUNT
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República Federativa do Brasil
Conselho Federalde Engenharia e Agronomla

CaÊein de ldentidade Profissional 
Regis

0704 6

a

Nome

tro Nacional

3163- 6

Tipo Sang.

HERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS

Hü.çfo
A},JTONIO PEREIRÀ DE VÀSCONCELOS

HERCILIÀ RIBEIRO DE VASCONCELOS

c.P.F. Documsnto de ldentidade
023.983.62L-91

06/ 05/ t94e
Nascimento Naturalidade

REGENERÀÇÀO

Crea de Registro

Ass. Preside e

Emissão

Naclonalidade
BRASI ILEIRA

Data de Regletro
02/t0/1974 I

UF

I PII

L5/ rO / 20L3

I
Registro no Crea

DE- I 116/ D

--
-
- Titulo Profissronal

i'.:. :,.: :.'.-r,.', ..
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71

Ass. do
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocrattzação, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

De claração
Declaramos para os fins previstos na Lei nÂ 8.666, de 1993, conforme documentaçâo registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: o7.o97587/ooor48 DUNS@:

Razão Social: HV - ENGENHÂRIA EIRELI
Nome Fantasia: HV ENGENHÂRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/ l2/2O22
Natureza Jurídica: EMPRESÁ INDMDUÂL DE RESPONSÂBILIDÂDE LIMITÂDA (DE

NÂTUREZÂ EMPRESÁRrA)
MEI: NãO

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e [mpedrmentos
Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Níveis cadastrados:

Nada Consta
Nada Consta

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:

FGTS Validade:

Trabalhista (http.//www.tsujus.brlcertidao) Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadua/Distrital e Municipal

Receita Estadua/Distrital Validade:

Receita Municipal (Isento)

V - QraliÊrcação Técnica

VI - Qralificação Econômico-Financeira

Validade:

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

07/o2/2023
06/09/2022
07/o2/2023

06/09/2022

31/os/2023

Emitido em: 1,1,/08/ 2022 09:59

CPF:023.983.621-91 Nome: HERÂLDO PEREIRÁ DE VASCONCELOS
1de

FL§

Ass:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURIDICA

NÚMERO OE NSCRIÇÃO

07.097.587/000í -48
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

03t12t1982

NOMÉ EMPRESARIAL

HV. ENGENHARIA EIRELI

OO ESTAB€LECIMENTO (NOM€ OE FANÍÁSIA)

HV ENGET'IHARIA EPP

cóDrco E DEScRTÇÂo DA aÍtvloADE EcoNôMrcA pRrNcrpAL

7í.12.0-00 - Sewiços dê êngenharla

cÔDlGo E oEscRlÇÀo DAs AllvtDÀDEs EcoNÓMlcas sEcuNDÁRtas
71.íí-1-00 - Sorviços de arqultoturir
,12.99-5-99 - Outras obrâ6 dê sngonharia civil não espêciÍicadas anteriormente

COOIGO E OESCRIÇAO DA NAÍUREZA JURIOICA

230-5 - Empresa lndividual dê Responsabllldado Limltada (dê Naluraze Empresári

LOGRADOURO

SCS OD 0,1 BL A
NÚMERO

49
COMPLEMENTO

SALA 307

CEP

70.3í0-500
BAIRRO/DISÍRIÍO

ASA SUL BRASILIA

ENDEREÇO ELEÍRÔNiCO TELEFONE

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DÂÍA OA SIÍUAÇÁO CAOASÍRAL
2,í/09/2005

MOÍIVO DE SIÍUAÇÁO CADASÍRAL

SIÍUAÇÃO ESPECIAL OAÍA DÂ SiÍI,JAÇÃO ESPECIÂL

DF

15tOA12022 090A

Aprovado pela lnsÍução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no die 15loal2o22 às 09:07:39 (data e hora de Brasília). Página: í/í

c,
,,, f
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

Nome: HV - ENGENHARIA EIRELI ,,
CNPJ:07.097.587/000148 ,/

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vieÍem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no cãso dê ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199í .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade nâ lnternet, nos
endereços < http://rfb. gov. b r> ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2t1Ol2O14
Emitida às 09:49:33 do dia 1110812022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07 tO2l2O23. /
Código de controle da certidáo: 7DFo.A294.25E3.C935
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUOA
ATIVA DA UNIAO
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Voltar lmprimir

F'LS

oÉ

L

o.I

CÂTXâ
aÂlXA ar-:Ol..liÀ,l,rl,\ í: !::E ÉÂ L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.097.s87looo1-48
Razão Socialt-t v ENGENHARIA LTDA

EndeTeço: SCS QDA 04 BLOCO A 49 SL 307 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 7O3OO-5OO

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.

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

Validade:08/08 /2022 a 06/O9/2O22

CeÉificâção Número; 202208080057 160447 6940

Informação obtida em 77108/2022 09:21:39

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

hlips://consulta crf .caixa- gov.br/consultacrf/pages/impressao.isf 1t1



1510812022 08.38

ATIVIDADE PRINCIPAL

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

ENQUADRADO COMO

SITUAçÃO CADASTRAL

DATA DESSA SITUAçÃO CADASTRÂL

Côntribuinles - SiluaÉo Cadaslral- Sec.elaria de Economia do Distrito Federal

CONSULTA PÚBLICA AO CADÂSTRO DE
ISS NO DISTRITO FEDERAL

rnENlrFrcÂÇÀ0

07097587000148 CF,DF

HV ENGENHARIA EIRELI EPP

HV ENGENHARIA

LIIULI\Ll,9

SCS Q 04 BLOCO A N 49 SALA 307

Complemento

ASA SUL

BRASILIA UF

70300500 Têlôfonê

tl{r{)RMAÇÕe§ ccll{pLrM§NTARES

M71'1200000 - Serviços de engenharia

CNPJICPF

RAZÃO SOCTAL

NOME FANTASIA

0733131200195

DF

(061) 99812579

NoÍmal

Ativo

19/11/1993

Os dados acima sâo baseados em informaÉes fomecidas pelo contribuinte, estândo sujeitos à posterior mnírmaçáo pelo

Fisco.

Consulta realizada em 15 de Agosto de 2022 às 08:37

FLS
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https:/ M,vw.fazenda.dígov-br/aplicacoes/consulta_iss_sigest/delalhamento.cfm

LOGRADOURO

NÚMERo

BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

o,J
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GOVERNO DO OISTRIÍO FEDERÂL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOIIIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

cERTIDÃo N.I

NOME:

ENDEREÇO:

CIOADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

242090501742022

HV ENGENHARIA EIRELI EPP

scs o 04 Broco A N 49 SALA 307

ASA SUL

07.097.587/0001-48

0733131200195 - ATIVA

JUNTO AO GDF

Até estâ dâtâ não constam débitos dê tributos de competência do Distrito feaerat, ásive os rêlativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima
Fica rêssalvado o direito de a Fazênda Pública do Distrito Federâl cobrar, a qualquer tempo, débitos quê vênham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Dist ltal no 23.873 dê 04i07/2003, gratuitamênte,
Válida até 09 dê novembro de 2022, ' ,//
'Obs: As certidôes expedidas durante o pêríodo declarado de situação de emêrgência no âmbito da saúdê pública, em razão do risco de pandemiâ do
novo coronavírus, de que hatâ o Decrêto nÔ 4A-475, de 2810212020.lerão sua validade limilada ao prazo ern que perdurar tal situãção.

Certidão emitida via intetnet em 1110812022 às 09:48:55 e deve ser vêlidada no êndereço httpsr/www.recêita.Íazênda.df.gov.br

CERTIFICAÀ/OS QUE
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABAIJHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NOME: HV - ENGENHÀRIA EIRELI (MÀTRIZ E FILIAIS)
cNP,I: 07 .097 .587 /OO)t-48
Certidão n": 257 L6LL5 / 2022
Expedição: LL/08/2022, ,àLs 09:58 :01
Validadet 07 /02/2023 -'t8O (cenco e oítenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que tÍv - BNGENEÀRrÀ ErREr,r (uÀTRrz B FrrJrÀrs), inscrito (a)
no CNPJ sob o n' 07.O97.5e7/ooo1-48, NÃo coNsTÀ como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas.
certidão emiEida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/201,L e
13.467/2OL7, e no AEo 0L/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f il-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porEal- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet. (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

TNFORTíÀçÃO TMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
est.abelecidas em seniença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConciliaÇão Prévia ou demais LítuIos que, por
disposição Iegal, contiver força executi-va.

o
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Dúvidas ê sugeslôes: cndl@tÊt. juB.br
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SERVIÇO PTIBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Crea-DF

CERTIDÀO DE REGISTRO E QUITAÇÀO N' OOOO3753/2O22.INT

,/
Validadc ate: !llL3t2023 ' ./
Razão Social: HV ENGENHARIA LTDA/ CNPJ: 07.097.587/0001-48

Registro: 4249 Data do Registro: 28llZll995

Capital Matriz: R$ 200.000,00 '/ Sede: ED EMBAIXAD9R - ASA sul scs QD 04 BL A No 49
SL 307

Cidade: Brasilia UF: DF

Objetivos Sociais:
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETT]RA, TAIS COMO:PROJETOS,
CONSULTORIA, CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E
REPRESENTACAO.-OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARÂ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
CONSTANTES NOOBJETO SOCIAL E COMPATTVEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS
TECNICOS.-

atribuicoes dos responsaveis tecnicos

Responsáveis Técnicos:

CERTIFICAMOS que a pessoajuridica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n.

5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida
Lei, que a pessoajurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em debito com o Crea-
DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos
sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citâdos, dentro de suas respectivas
atribuições.

Observações

l. Os dados supra referem-se a situação da pessoajurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocona modificação posterior dos elementos nela contidos e que

impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da

data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Intemet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 07102/2022 l7:11:22 horas (data e hora de Brasília).

ome: HERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS

ata de início responsabilidade tecnica: 29/12/1995

aneira: I I l6ID-DF
Aribuições:
DEC 23569/33 ART 28 (ABCDEFHTJK)
RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)

ítulos: Eng. Civ.

CPF: 02398362191

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativcis com as



SERVIÇO PIJBLiCO FEDERAL
Conselho Regional de Engeúaria e Agronomia do Distrito Federal Crea-DF

CERTIDÃO DE REGTSTRO E QUrTAçÀO N' 00003 753/2022-INT

T

Código de controle da certidão: NHXYAVD34Q

T

SGAS Qd. 901 Conj. D - BÍasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadflorg.br

Frs



o

oFLS

oÉ u^./4

(

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF

CERTTDÃO Dtr REGTSTRO E QUrTAÇÃO N'00021688/2022-rNT

Validade até:3110312023 
/

.. HERALDO PEREIRA DE /,,
Nome: ü;iêõNõrr,os cPF:023.e83.62t-el

RNP:0704631636 Carteira/Visto: I I l6lD-DF -
Data do Visto: 0211011974

Instituição de ensino:UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Título(s): Engenheiro Civil

Atribuições:
DEC 23569/33 ART 28 (ABCDEFHIJK)
RES 218/73 ÀRT 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.

5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima teúa seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja

alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria

AD no. 079 de 0810612020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do

profissional acima.

Emitida em 1510812022 11:24:'13 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: 0UI89ET5YR

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - wwvr.creadf.org.br
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Empresa Brasileira de Infra-Esruhna Aeroponuária
vtNCuLÁDA Ao MINIsrhIo DA ÀERol,üiuncA

INFRAERO

ATESTADO TÉGMCO

Atestamos para os deúdos fins, Sro e emprê§a HV - EXGET{I|ÂR|A LTDÀ
CGCÀ,IF no 02.097.587ro001-48, com sodo em BragÍlia/DF à SCS Ouadra 04
Bloco 'A', no 49, sala 307, elsboÍotr pra a EMPRESA BRASILEIRA DE II{FRA
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, no peÍíodo coínPíooÍÉido düB
0912/97 e 22O1l98, o proieto exocutivo pr8 ÍoalpêrâÉo ô pavimento e Êda
10128, pista d€ rolârnonto e taxismeí o e obrar complermrüarer no Â€íopoíto
lntemacimal Dois de Julho, em SslvadorrBA, consiíindo dê levôntaÍn€írtos ê
eh.rdos topogrffcos das ÉÍstas e Íab€ bâeics, totdiza,ldo 546.450 ÍÍf;
bvantanpnlos s estudos gootócnicos dos pâümêntos, p€íÍeÍtô í6 liros com
sorÉe Íotetiva diâÍÍlenteda, oxo(I.@ de engaios liler*ldl, Tor de bdme o
Granulomeüie das âÍÍrostras e avaliaçào dos psúí€fitos dn úilizaçáo dê ViSâ
Ba*,elm*r; proi6to oxeqitivo dê peúmentâÇáo com 253.'l4O m' em conseto
adáltico e coírcÍ€to d6 ciÍÍrnto, DíBít4€ítt Prúlrda coín &rêí!oa Ô PVC
pe*.raOo d€ 'l5O mm do diâídro, totalizarúo 10.569 m de comprlÍnôrúo,
ioúindo matêÍíel üoírent6, Ínsnfa gootêxtil o selda do dsE com h$o de
@írcÍrto dÍÍples d6 200 mm do di&neto co{Ír 3.800 m; Sínalização Hoizodal th
Íúdar nas corer bâÍÉa 6 amarela no total 10.360 íÍf .

fr pnietoc furam el$oíados donfo & pÍazo contratual, obêdêcúdo 8s lkma§
ô MiniltáÍio (}e AêÍonáutica (NSMA 85-2), hsrt&ôês & MirÍst&io dâ
Á€roítâiic€ (lMA 8$.5), ANEXO XM da ICAO, lú8nual do Pmid6 (lo Aêódísno§
e ÁmciaÉo BraeileiÍa do Normas Tácnicas - ABNT.

A Râtpoísdrliffi Écnica dos píoidos coubo ao EngP lhrdô PcÍtn (h
Vryrcdor, CREA'l 1 16/DF.

Salvrdor, f d. âbril dâ 1S8.

\l

LÀUBO LOPBft
er.d. L.ii ryb-Svl*



PROJETOS E
CONSULTORIAv

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARTA PARA ASSESSORTA TECNTCA E ELABORAÇÃO DE MODELO PARA
LEIúO DA ÁREA Do ATUAL AERoPoRTo DE UNIÃo DA VIToRIA/PR E
CoNSTRUÇÃO DE UM NOVO AEROPORTO NO MUNTCíP|O.

REF.. Dispensa Eletrônica n' 05612022.

I{V E}.IGENIiARA LIDA

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Heraldo Pereira de Vasconcelos ldêntidede no CPF no 023.983.621-91,
Íesidênte e domiciliado a rua SHIS QL 22, C1. 01, Casa 10 - Lago Sul, na cidade de
Brasilia - Distrito Federal, CEP n" 71650-2'15 na qualidade de Rêsponsável Legal pela
empresa HV - ENGENHARIA ElRELl, vem pelo presente, INDICAR a Vossas Senhorias,
o(s) prof issional(ais) que comporão a Equipe Técnica responsável pela execução dos
serviços, objeto da presênte licitação.

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pêrtence (m) ao
nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Local, 16 de agosto de 2022

HV ENG IA EIRELI
621-91CPF 983

RG 132764 SSP/DF

SCS - EdiÍicio Embaixador- salas 307/J09- ret: XX 6t 322J J8 {i Fax: XX 6t 3225-3621 Brasítia - DF
( \I.l : 07.097-§87/0001-18 - ( F/Df: 07JJtJt2i00t -9t ( t:p: ?0 J00 m7 c-mail: h\cnesnhifiabsh a cntíil {oúl

(
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Ne Nome Especialidade CREA/CAU N9 Assinatura RT /l
1

HERALDO PEREIRA DE

VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL 1116/D-DF lfi^/

2 BEATRIZ CINTRA
ARQUITETA

URBANISTA
4893030 ( y-4_

DECLARACÃO DE INDIcAÇÃo DoS RESPoNSÁvEIs TEcNIcoS
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cEarrDão H* 24:.11§6-DDO

1l

e de hrêseêró-RN, de âcsfd* §Õ&e 3A/04/93 e 3à,/Aô/g3 i

CEnf,IfICO, cumprlndo deeÊacho do Senhor precldante exarado eüreque.imen+-o 'le parte rntereeeada, que de ã."sãilid"aJ' ã"i-ão""-mentoe arqulvadoe neete CONSEIÀ0, o proflaolonal ereoabpiã- -Cf_
wll IIERÀLffi psRsrRà DE vÀscoôrcEIrr§, óarterra-nõ-rrrEz» ããÉa-ãr,atrlbulqões profieelonala: artlgo ?9 da Reaolução nõ'2]f,)Zg, -a"
coNrEê ' exceto Portoe, Rloe e canale, na eua1láade áe É#naa-, e§e

ontratadcs

de aarp l"
' '''':'..:'L"t: - 

'

tou rlara a f lrgla SV ,Ncm$IAnIA LIDâcôn DEPAHTâ!íEI{TO DE BsÍHDÀs DE H)DÀCEl{ }o BI0
oa serYl-

onatando da elaboração dos prôJetcg bás1e§€ e
LaÇâo e nelhorla da lnfraeetrutura do Àero

GRÀNDE M NORTE,

oaedo, da clded

to agfá1ttco, da pieta exi
Frl&ênto e 39n de }ar-gur
com 1?Oa de eomprlmentc;
dê eet&c1Çnanne::to de aeron

laçâo em pâvlmen:êiiê&a .f1e:r1-fá1tlco. dâ platâ de pouso e

TerarlnaL de ssa6êá*-1roo

ã.r§urâ.00n §ê {:*&prlmento e 3B.ar de I

dÕ novc páàlc

tente nag, dlmeneões de 1.B0Ou de coe-ra; ProJeto de nova gista de tâ§la€[to
18n de lar8ura;
ave, eIa Fâv:.nento de eon

to
1-

BOo de largura; ProJe-
€ v1âB de âeees§; O§ura foraro deeenvolr'1doa pâ.ra. a Âer*rxve

cone l"gtlndo de: ProJetc geoüétrlco; Fr-oJetô

eslienlrô núturoo; Pr*,1*.1* tle elnall:ra§&o :hill*§á*n.-

nq 93OO àe O5/b8,/L .§l§,6,
CO, alnda, que de confo

oe p:'oJetca sulrrscltados fÕrâ!à eL&.lierô.-

aclonal de Àeronaútlcê CLvl1 ( Àâêxs §IV
rrraa do HlnlBt,ér1ô da Àeronaútlca NS!íÂ-g?

râ at
§§ffi:Plm, mâle, que

lpesàs ao dlepoeto no
rlsl nQ 8.666

b{]

a presenie Certldão é expedLda pa-
ârt. 30, inclso II cornblnado eon §de 18S3 iredaç§o da Let nC §.§§.3,

todoe os flns e com oa mesmos efel-lldôdê Técnlca.
1
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARAUITãÍURA E AGRONÔM'A üÔ BI§1§ITÔ ÊÊOERAL
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rT:tâo §*

ü3§§Er,no
t_f !;A--- --

ÇEEfÍFIffi, nala,
t&o :1ü 31?18§, do §0NI§.&"
ile ê*rvlcôÊ côsdl§ênteê c
ci-ladae . *--

§r§To:
rri§er'. r. do

Por De1eg. Coup

JT§}TRâL D§ §I.I§§§}IARIÂ. âROUI?ETURÁ E A§R§§O!"IIÀ

que nos têrnoê dô art18o 39 de Íecrlu*
eeta Certldüo é expêdlda somenle parâ

)D âa atrLbulgÕeô l}rÕflcsl.onâla êuprÀ

ôI
§^{§}c

À&rc8 §0nA §* mryrÁ § §1§1í:..1
Cle?ênte dô Dept9 - ôc Docmtação

C&EÂ-§â n§ 1561,1,

A*.ai-,r,

DA SIIVÀ
lnlôtra4'âo
,P A2/94
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Empresa Brasileira de Infra-§stutura Àeroportuána- 
VINCULÀDÀ Àô },fNlsrFljo nÀ À!:RoNÁuReÁ

TNFRÂERO

Atê§€mos para os dovidos fins, que a â.npresa HV - El'lGEt'll{ARIA LTDA.

CGC/lrF nd 07.097.587,0001-48, com ssdê om BrâsíliarDF à §C§ Ouadra 04
Bloao 'A , no 49, sala 307, elabo.ou pra a EMPRE§A BR SILEIRA tlE INFRÁ.
ESTRUTURA AEROPORTUÁR'{ - INFRAERO, no pêrÍodo comprê§ldido 6ÍúE
0S12n97 e 22.101,98, o pro.iêto oxecuüvo Prs r€(,Jpêr@ do pâvimonto da p.slã
1012S, frstâ d€ Íolam6Í(o € tâxiamênlo e obres coÍnplêír|6ntarês no Aôropoíto
lrdêrnacimel Dcls de Julho, em Salvador/BA, consi§indo do lêvântamontos ê
6ludos topogr&Ços das §stas e íâixâ Msica, tttalizâílb 5{6.450 íYf;

lsvanlamêntos a egtudos gâôtêcÍticos do§ paümentos, poítâzondo 16 Ílíos cot§
sryda rotativs diâmantada, exeo.tÉo de 6mabs MaÍ*tall, Teor dE bsluÍÍE ê
Grarulomêtriâ das amostras e avaliaçào dos pevimer*os com úiliSo de Vrga

B€nkslmen; pr{eto oxealivo dê paümêntaç& com 253.140 íÍf em concÍsto
asfáiltico e concfsto do cimônto, Dreoaggn Proúrnda com &êÍto3 dê P1/C
pefurâdo do 150 mm de diàmêtro, totalizando 10.56§ m dê c§ín$m6íe'
iÍtdüando mateÍial *ener*ê, msnta gootêíil e saida do drwro coÍn tubo &
conotÉo §n1gles & 200 mm de diàm€to com 3.800 m; SinalizsÉo Horizorilal ds
pifu na coree bmnca e smarela no total 10.360 rn2,

Otrr§qietos bÍaÍr elâborâdos dêflko do prao contÍatusl, obedecsdo § f{oÍÍÍlâ§
do irioistáíb da Aeronáutica (NSMA 85-2), ln§tl§Ões cb Mini§ório th
Âãqtfutica (lliA 8S5), ANEXO XIV da ICAO, Manual & PÍoieto§ do AÊíó&0íÍ106
aâesodaÉo &asibira de NorÍnss Tá:nicas -ÂBNT.

Á,ra?'oont*ilk àd! técnica dos proiotos Blbo §o §r§Í H*ak§- Pcrolr. ü§l
Vã6ísbs, CREA 1116/DF.

{»
/)
YU

LÀl'&O IOPE§
&r.âL ldràsbn§&"Svlil

ATE§TADOTÉCNrcO

SâlYú. j a".uad.t§8
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Página 1/7

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
dô Brasil

cERTTDÃo DE acERvo rÉcÍ{rco
Lei No 12378 dê 31dê Dez€mbro de 2010

Validade: lndeterminada

CERTIFICAI\4OS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Têcnicá - RRTS abaixo
disc.iminado(s):

_ oAoos Do PRoFtsstoNAL

Profissional: BEATRIZ CINTRA "'
Título do Proflssional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenÉo d o lilulo: 2211212006

Registro Nacional: 000A893030

Data de Registro: 1110212008

Validade: lndeÍinida

- 

ANOTAçÁO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

No ooooooo761395

F'LS

OÉ

- 

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.RRT

Núme.o do RRT: 9953398 Tipo do RRT| RRT SIMPLES Registrâdo em: 15/09/2020

Forma de registÍoi lNlCtAL

Descrição:

ParticipaÉo Técnicâ: INDIVIDUAL

PÍojeto e acompanhamento de obra de aeforma em apartamento

Empresa conkatada: Colatêral Arquitetura LTDA
CNPJ: 19.434.587/0001-75

DADOS DO CONTRATO

ContÍatante: Mario Coelho
CPF/CNPJ:00359759971

OUAORA QRSW 8 BLOCO A.í2

Complemento: sem complem6nto

No 106

Cidade: CRUZEIRO Bairro: SETOR SUDOESTE UF: DF CEPi 70675812

Contrato: 239185 Celebrado em 15/09/2020

Vâlor do contrato: R$ 9.300,00 Tipo do Contratante:

Data de lnlcio: 16/09/2020 Data de Fim: 2020-10-01

- 

AT;V;DADE TÉCNtcA REAL;ZADA

1.í.3 - Projeto ârquitetônico de rêforÍna , 60 m,;

- 

ENDEREçO DA OBRÀSERV|çO

OUADRA ORSW 8 BLOCO A,12

Complemento: sem complemênto

Cidade:CRUZEIRO

Coordenadas Gêográficâs:

BaiÍro:SÉTOR SUDOESTE

N" 106

UF] DF CEP:70ô15812

A tutenricidad6 d6ta Cerlldáo podê s6r v6nfiedâ .m: hnps/si@u.eubr gov b./appri4/sight/ôxl6no?íom=Setul6s, 6h â châve: C77632242492CY90253.A
lhp6eêhr 16/08/2022 às 15:0900 po.: BEÀTRIZ CINTRÂ, ip: 172 6818.131

llllllllllllililililtilililililil]ilt2o22oooo76t395
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Conselho de Arouitetura e Urbanismo
dô Brasil

CERTTDÃo DE ÂcERvo rÉcNrco
Lêi Nô 12378 de 31de D3Émbro de 2O1O

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Participação Técnicã: INDIVIDUAL

Rêgistrado emr 1 5l09l2O2O

Projeto e acompanhamento de obra de refoama em âpartamênto

Empresa contratada: Colateral Arquilêtura LÍDA
CNPJ: 19.434.587/0001-75

^LSCERTIDAO DE ACERVO TEC

ilil1ilIililIlililililililililililill? o2 2 ooo o 7613 95

No ooooooo761395

- 

DADOS DO CONTRATO

Contratanle: l\4ario Coêlho
CPF/CNPJ: 00359759S71

OUADRA ORSW 8 BLOCO A.12

Complemento: sem complemento

- 

AT|VIDADE TÉCNtCA REALIZADA

Cidade:CRUZEIRO

Contrato: 239185

Valor do contrato: R$ 9.300,00

Data de lnícior 1610912020

Bairro: SETOR SUDOESTE UF: DF

Celebrado em 15/09/2020

Tipo do Contratante:

Data dê Fim: 2020-10-01

No '1 06

CEPr 70675812

2.'1.2 - Execução de Íeforma de edificaçâo , 60 m'?;

- 

ENDEREçO DA OBRÀSERVIÇO

OUADRA ORSW B BLOCO 4.12

Complemento: sem cornplemento

Cidâdê: CRUZEIRO

Cooídenadas GêográÍicâs:

Bairro: SETOR SUDOESTE

N" 106

UF: DF CEP: 70675812

Número do RRT: 7Í6'1929

Forma de reqistro: lNlC|AL

Descrição:

Tipo do RRT: STMPLES Rêgistrado emr06/07/20'18

Participação Tecnica: EOUIPÉ à 7148737

Elâboraçáo de Projeto Execulivo de Reforma e Ampliação para instataçâo de Áúeas Administrativâs da CAESB na extinta ETA

Taguatinga

- 

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COI\TPANHIA DE SANEAMENTO AIVIBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
CPF/CNPJ: 000820240001 37

Complêmento:

Número do RRT: 9953384

Forma de Íegistro: lNlClAL

Descrição:

Cidade: Bairro: UF: CEP:

Contrato: 8842 Celeb?do em 2811212017

Valor do contrâto: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de lnício: 08/07/2018 Dâta de Fim: 2018-08-07

- 

AT;V;DADE TÉcNtcA REALIZADA

A âulenticldadê desla Cedidão podê ser v6r íeda êm: httpsJls Eu.€ubr.gôv.br/app/viêw/s ghrextêÍno?Íorm=Sêrvi@s, mm ã chãvê C,n6aZZ4Z49ZC\9AZ53A
lmpresso em: I6/08/2022 às 15:09:00 por:SEATRIZ CiNTRA, ip:172.68.18131
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No ooooooo761395

ililililfi2022 ilililililililililo761395

Conselho de Arouitetura e Urbanismo
dô Brasil

cERTTDÃo DE acERvo rÉcÍ{rco
Lei No 12378 de 3l de oêzênbro de 2O1o

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 4396 12 rn. - mêtro quadrado;

- 

ENDEREçO DA OBRÁJSERVIÇO

QUADRA ONIV

Complêmento:

Cidadê: CEILANDIA

Coordenadas Geoqráícas: 0 0

Bairro: CEILANDIA

No 42

UF DF CEP:72146200

Númêío do RRT: 7í 141'10

Foíma de rêgistro: lNlClAL

Descrição:

Registíado em: 02/07/2018

PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO - REFORMA COM ACRÉSCIMO (êxpansâo ê ádaptâÉo dâ êdiÍcaÉo existente às

normas de acessibitidade) .ÁREA ANTERIoR ALVARÂ 034/2002 = 2.538,24m2 .ÁREA AcRESCtDA = 1.348,17ín2 .ÂREA

TOTAL=3.886,41m2

Empresa contratada: Colâtêral Arquitelurâ LTDA
CNPJ: 19.434.587/0001-75

Tipo do RRT: SIMPLES

ParticipaÇão Técnicâ: EQUIPE à 70S0291

_ oADOS DO CONTRÂTO

Contratante: Zimbres Arquitetos Associados S.S LTDA
CPF/CNPJ: 00541458000í58

BLOCO OUADRA 3 BLOCO C LOTES 2/3

Complemento:

Cidade] BRASILIA Bairro: ASA SUL

No 607

Contrato: 1702

Valoí do contrêtoi R$ 0.00

Data de lnício: 08/01/2018

- 

AT|V|DADE TÉCN|CA REALTZADA

UF: DF CEP:70070934

Celebíado em 27 112n017

Tipo do Contratante: Pessoajuridica de dirêito privado

Data de Fimr 2018-06-18

1.1.2 - Projêto ârquitêtônico ,3886.41 m'- metÍo quadrado;

- 

ENDEREçO DA OBRÀSERVIçO

OUADRA SGAS 90.1

Complemento:

cidadei BRASILIA

Coordenadas Geográficasi 0 0

Bairror ASA SUL

No conj. D

UF: DF CEP: 70390010

Númêro do RRT: 5705570

Forma de registroi lNlClAL

Descíção:

Tipo do RRT: SIMPLES

Participaçâo Técnica: INDIVIDUAL

Reíorma apartamento

Empresa contratada: Colateíal Arquiteturê LTDA
CNPJ: 19.434.587/0001-75

Registrado êm: 26/04/2017

_ oADOS DO CONTRATO

A aul.nlcdáde d6ia Cêrtdão podê sêr vêní6dá em htp6://sr@u €ubr.!w.b./app/vi*/srghuôí6mo?tom=S6tu@s, @m a cnavê: C7768ZZ4Z49ZCY90Z53q
lmpresso €mr 16/0812022 às 15:09:00 por:BEAÍR|Z CINÍRA. ip: 172.68.18.131

-?



Pás tna

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
dô Brasil

cERTTDÃo oE acERvo rÉcNrco
Lêi Nô 12378 dê 3t dê Detêmbro de 2010

N"tt4

cidadê: ÍAGUATINGA Bairro: SUL (ÁGUAS CLARAS) UF: DF CEPI 71937720

Contrato: 1710 Celebrádo êm 06/03i2017

ValoÍ do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pêssoa física

Data de lnicio: 07/03i20 Í 7 Oala de Fim. 2017-cÁ-28

- 

ATIV|DADE TÉCN|CA REALTZADA

1.1.3 - Píojeto arquitetônico do reforma,92.00 m'- metro quadíado;

- 

ENDEREçO DA OBRÂ/SERVIçO

Contratanter felipe cintÍa fÍancischinella
CPF/CNPJ: 28857613852

OUADRA OUADRA 202

Complemento: apto 802

QUADRA QUADRA 202

Complementor APTO 802

Cidadê: TAGUATINGA

Coordênadas Geográficas

N'LT4

LJF: DF cÉP . 7 1937724BA|íTO: SUL {AGUAS CLARAS)

-15.8381 90935187663 48.013679484217 52

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNI

No o000000761395

til]1ilililililililililililililt112o22oooo76t395

Núrnero do RRT: 570987

Forma de registro: lNlClAL

Descriçáo:

Reforína de apartamênlo

Empresa conkatada: Colatêíêl Arquitetura LÍDA
CNPJ: 19.434.587i0001-75

ContratÉnte: felipe cintra francischinelli
CPF/CNPJ: 28857613852

OUADRA OUADRA 202

Complemento: aplo 802

Tipo do RRT: SlI4PLES

ParticipaÇão Técnica: INDIVIDUAL

N.tt4

Regislrado em: 26/04/20'17

- 

oADOS DO CONTRATO

cidade: TAGUATINGA Bairro: sul (AGUAS CLARAS) UF: DF cÊP:7193772O

Contrato: 1710 Celebrado êm 01/04/2017

ValoÍ do contrato: R$ O,OO Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de lnício: 02105/2017 Data dê Fim: 2017-04-20

- 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execuçáo dê reforma de edifcâção . 92 00 m" ' metro quâdrado;

ouADRA ouADRA 202 t't" Lt I
Complomênto: APÍO 802

cidade: TAGUATINGA Bairro: suL (ÀGUAS CLARAS) uFr DF cÉP17193772O

Coordenadas GeográÍicás: -'15.838190935187663 4A.01367 8421752

Número do RRT: 4288272 Tipo do RRT: SIN4PLES Registrado êm: 13/01/2016

A ãorênrcid.dê d6sra Côírdáo pod€ ser v6nf@dâ em: hlrp61/siccau.eubÍ,go{.ú/app/viry/sighvexiámôfiom=Sdi@§ 6n 6 cha\.: C776AZZ4Z49ZCY9O253A

lmp.€gem: 16/oa2o22 & 15:09roopor BEAÍRlzclNÍRÂ, ipr 1726814'131 0



Página 5/7

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
dô Brasil

CERTIDÃO DE ÂCERVO ÍÉCNICO
Lêi No 1237a d. 31dê Dê2êmbro.tê 2O1O

Formâ dê Íêgistío: lNlClAL

DescriÉo:

- 

DÂDOS DO CO|\TRATO

Pariicipação Técnica INDIVIDUAL

N. 213

Contratântê: Colateral Arquitetura LTDA
CPF/CNPJ: 19434587000175

OUADRA CLN 214 BLOCO D

Complemento: 2'13

Cidade: BRASILIA Baino: ASA NORTE UF: DF CEP: 70873í0

Contrato: Celêbrado em 14108/20'15

vator do contrato: R$ 4.728,00 Tipo do contratante: Pessoa juridica de direito privado

Data dê lnicio: 14l08V2015 Data de Fim: 201&08-13

- 

ATIVIDÂDE TÉCNIGA REALIZADA

3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA , 6.00 h/d - hora por dia ;

- 

ENDEREçO DA OBRÀSERVIÇO

QUADRA CLN 214 BLOCO D No 305

Complemento:

Cidâdei BRASILIA Bakro: ASA NORTE UF: DF CEP: 7087390

Coordenadas Geográficas: 0 0

Registrado em: 23110/2015Número do RRT: 4039925

Fo.ma de registro: lNlClAL

Descriçâo:

Tipo do RRTI SIMPLES

ParticipâÉo Técnicâl INDIVIDUAL

REFORMA APARTAMENTO

- 

DADOS DO CONTRATO

Contratantei Maira BezeíÍa dê Medeiros Monte
CPF/CNPJ: 69395870í25

QUADRA SQN 315 BLOCO F NO 201

Complemento:

Cidadê: BRASILIA BAiTTO: ASA NORTE UF: DF CEP: 70774060

Contralo: Celebrado em 2'1109/20'15

Vâlor do contÍator R§ 3.OOO.OO Tipo do Contratante: Pes§oâ flsica

Data de lnÍcio: 1gt1ol2o15 Data do Fim:2015-12-16

- 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de rêforma de edifcaçáo , 68.00 m' - metro quadrado;

- 

ENDEREçO DA OBRÀSERVIçO

OUADRASON 412 BLOCOA NO 102

Complemento:

Aaúrenticidadô dsts csrrdáo 9od6 s wrfcâd3 .m: htbâr/siccau.eobr.g@.b./âppri BighvsxLrc?íoo=s€tuj@s, c@ a chavs: C7,68ZZ4Z49ZCY90251À

tnprês êm: 16/08/2022 às 15:09i00 por: BEATRIZ CINTR'A, ip: 172'64la 131

op
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Página 6/7

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
dô Brasil

cERTTDÃo oE acERvo rÉcNrco
Lêi No 12378 de 31 dê Dêzêmbrc de 2010

Cidâdê: BRASILIA Bâirro:ASA NORTE

Coordênâdas GeográÍicas -15.7 5002722307 855a -47.883737 822041 U4
UF: DF cEP 70867010

U9É

FI
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

ilililililililIilililililililil]illzo) 2ooo o76 i:t 95

No ooooooo761395

Número do RRT: 4037581

Formâ de rêgistro: lNlClAL

Descíição:

REFORMA DE APARTAMENTO

Tipo do RRT: SIMPLES

ParticipaÉo Técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 23110/2015

- 

DADOS DO CONTRÂTO

Contratante: Maka Bezerrâ de Medeiros Monte
CPF/CNPJ:69395870125

OUADRA SQN 315 BLOCO F

Complemento:

N" 201

Cidader BFIASILIA 8aiíro: ASA NORÍE UF: DF CEP: 70774060

Contrator Celeb.ado êm 21109/2015

Vâlor do contrato: R$ 5.0OO,OO Tipo do ContÍatante; Pêssoa flsica

Data de lnicio: 21109/2015 Data de Fim: 2015-l'l-'16

- 

AT|V|DADE TÉCN|CA REALTZADÂ

1 . ! .3 - Projeto aÍquitetônico de reíoÍma , 68.00 m' - metro quadÍado;

- 

ENDEREçO DA OBRÂ/SERVIçO

QUADRA SQN 4,I2 BLOCO A NO 102

Complêmento:

cidâde: BRASILIA Baino; ASA NoRTE UF: DF CEP: 70867010

Coordenâdâs Geográfi cas: -15.749866í79801 74 -47.88379134í89915

Número do RRT: 2855197

FoÍmâ dê rêgistror lNlCIAL

DescriÉo:

Cidade: RIO DE JANEIRO Bairro: CENTRO

Contrato: Editaldo Concurso no 01/2014 ? BNDES

Valor do contíato: R$ 62.500,00

Tipo do RRTI SIN4PLES Registrado em: 24l'10/2014

Participação Técnica: EQUIPE à 2842496

- 

DADOS DO CONTRATO

Estudo Preliminar e Anlepoelo de ArquitetuÍa submetidos ao CONCURSO DE ARQUITETURA PARA SELEÇÁO DE

ANTEPROJETO PARA O EDIFICIO ANEXO DO BNDES, nã cidade do Rio dê janeiro, classifcado em 40 lugâí no certamê

CONITAIANIE: BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔNIICO E SOCIAL - BNOES
CPF/CNPJ: 33657248000189

AVENIDA AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE lOO N'1OO

Complêmento:

UF: RJ

Celebrado em 18/0220'14

Tipo do Contratantê: Órgão Público

CEP 20031917

A aotonriodsde dosrs Cenidão podê *. vênneds 6m: hnps/sr@u.@!bí.gw.ú/app/vi*/s€huen6mo?Íom=S€ryi6s, @n â chare: C7768ZZ4Z49ZCY90Z53,A

lmpÉsso êm:16/08/2022 às 15:09:00 poír BEATRIZ CINÍRA p'17264.18.131

-?



Página 717

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
dô Brasil

cERTTDÃo DE acERvo rÉcNrco
Lei o 12378 dê 31 .1ê Dêzêmbrc dê 2O1O

Data de lnicior 1814212414

- 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

DaIa de Fim 2411012014

1.1 2 - Projeto arquitêtônico , 49292.40 m, - metro quâdrãdo;

ENDEREÇO DA OBRÁJSERVIÇO

AVENIDA REPUBLICA DO PARAGUAI

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO Bairro: CENTRO

Coordenadâs Gêográficas: 0 0

No Vno

UF; RJ CEP: 20031180

- 

DESCRTçÃO

o
2

CERTIDAO DE ACERVO TECNI

No oooooo0761395

ilil ilt ilililililtillllilililililil
20oo0761395202

^çu

FLS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

- 

INFORMAçÕES |MPORTANTÊS

- Êsta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Em conformidade com o que determina o Art.45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuãção compartilhadas com outras profissôes regulamentadas será objeto de Registro de Responsâbilidade Tecnica -
RRT

- Declaro expressamente que são verdadeiras todâs âs informações constantes nestê documento ê que as atividades
descritas no(s) RRT(S) que constitue(m ) este documento foi(ram) efetivamente realizâdâ(s)e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional

Certidâo n" 761395/2022

Expêdldâ em í6/08/2022 '12:08:00, Brasílie/DF, CAU/DF

Chavê do lmprôs3áo: C776AZZ{Z49ZCY90Z53A,

A âurenlicidade desra cêrridão podê sê. voní@de smi htp§r/sr@u.6ub..gov. br/ápptui4/ôghvexremo?íom=sêM@s, 6i é chzva: C7 t66zz4z4gzc\goz53A
lmpresso ôú: 1ô'08/2022 à3 15:09:00 por:aEATR|Z C|NTRA, ip: 172.6a.18.131

ü
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CIÁUsULÁ QUÁRTÂ _ DO PRAZO DE DURACÂO

A empreso iniciou sucs oiividsdes enr I I
duroÇÕo é indeierrninodo.

de novembro de I gB2

CtÁUsUtA sÉTIae. DÂ I]ÁIÁ DE §NCERRÁMENIO Do EXE8CíC,O

CúUSULÂ QUINIA. Do CÁPíTAL

O Capit§l Sociol posso o ser de-Rg 20§.000.00 {duzentos mil reois}, integrolizodo nesteoiÕ em mcedq conente do poís e representodo por umo quojo de iguoi voror
norninol.

cúusul-Á sExrÂ -DA ADMÍN,srRÁÇÃo

ljgr'"iI§Çôo do emprero í*ró exercido isorodomente pero seu riÍuror HERALDO
PEREIRA DE vASCoNCELos, com pocreres de representor oiivo e possivcmenÍe,judicioi e extrojudicior, bem como ossinor rodo e quorquer documento, controro o,Jpopel que implique em responsobilidode desto EIRELI, seio público ou poriicuior.

ê seu pr

o encerromento do exÊrcício dor-se-ó em 3r de dezembro de csocr ono civrr.

CLÁUSUTÁ AffAVA_DÁ DECLÁRÁÇÃO DÕ I'IULÁR

Declo.o que nôo por-iicipo de nenhumo ourrÕ ernpresq do modaridcrde ErRELr.

CLAUSULA NONA -DA RESPONSABIUDADE

À responsobílidüde do lilulor é limíiodo oo copi.foi integralizodo.

cLÁusuLA DÉctMA - DECIARAÇÀo DE DEs,Mp[DrÂ,,rFNro pAnÁ c ExERCÍc,o DÁ ,{DÀ4,NrsÍRÁçÀo

Õ crdministrodor decloro, sob os penos do lei, que nôo esló impedido cJe exercer o
odministr"açÕo do emprêss, por lei especioi ou em virtude de condenoçào criminol,ou pôr se encontror sob os eíeilos delo, o pens que vecie, oindo qi_;e
lempororiomente, o ccesso s corgos púbricos ou por crir-ne forirnentor, deprevoricaÇõo. pêiÍo ou subcrno, concussào, peculoto ou contro o economiopopulor, contro o sistemo finonceiro nocionor, conío normos de cleÍeso docorconêncio. contró os reloções de consumo, té púbrico ou propriedode_

FLS



CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ - DO FORO

Fico eleito o foro de BrqsÍío Distrito Federol porq o exercÍcio e. direitos e obrigoções resunon*Às àá;.inli;#:.
Pelo exotidõo doquito ocimo estipuíodo, o iitr:lor ossino o presenle inslrurrento. em 4[quotro] vros de iguor formo e teor, quã ,"rã tãvodo o regisirc peronte q JunlaLoÍneícror do DisÍriio Federol, poro que 0 r,neiÀo-ooquiro personoridode furidico, descordo corn o iegisloÇõo em ügor. - 

- -" ' -

o cumprimento dôs

Srosílio, Dlsirilo Federol. I 4 de junho de

nE:ôN§ECc e ctj Íe porSEVqLHÂl'lCÂ

ia!§nsãgl __t{ttiÀ!ca: ÊaRlI8À tE ?Àj

3üBF
BSB 2êt720li - 101!
YtOSi-Ccrslltãi sía

ITERA P DEVASCON E LL).)

JUNTA COí1íERCIÂL STRlTO FEOÊRAL

..

Fmrre6â' 53 6 00214314
À- ri. er.raelrilnta EtPstt EPP
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PROJETOS E

CONSULTORIAv
HV ÊIiIGENT6R'/A LÍDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE

ARQUITETURA E URBANISMO. AUTÔNOMO

Através do pÍesente instÍumento particuler de contrato que celebrem entre si, de um lado HV

ENGENHARIA ElRELl, registrado sob o CNPJ n'. 07.097.587/0001'48, estabelecido no SCS Qd'

02, Bl. A, no 49, Sala 307 - Asa Sul - Brasiliê/DF, 70310-500, neste ato represenlado pelo Sr'

Heraldo Pereira de Vasconcelos, inscíito no CPF sob n' 023.983.621-g1,doÍavante simplesmente

denominado de CONTRATANIE, e de outro BEATRIZ CINTRA, írofissional Autônomo de

Arquitetura e urbanismo, registrado sob o cPF n". oo'l.865.681-18, Registro no CAU n' A8S3O3O, /'/

doravante denominado simplesmenle CONTRATADO.

A CONTRATANTE e o CONTRATADO têm entre si justo e aceÍtado o presente contrato de

PrestaÉo dê Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condiçôes apresentâdas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.'1. O CONTRATANTE, por intermédio do presente instrumento, contrata, sob demanda, os

serviÇos técnicos profissioneis especializados do CONTRATADO, na área de Arquitetura e

Urbanismo.

PaágÍeÍo Único - Os serviços seÍâo desenvolvidos e prestedos de acordo com aS necessidades,

condiçÕes e especificaçôes fornecides pela CONTRATANTE.

cLÁusuLA SEGUNDA - COND/ÇÔES GERÁ'S DO CO^/rRÁrO

2.1 Os serviços contratados serão executados mediante solicitaçào da CoNTRATANTE ao

CONTRATADO, que a partir desta solicitaçáo deverá executar os serviços em conformidade com as

normas e condiçÕes estabelecidas no presente contrato.

2.2 Os serviços contratados seráo prestados com responsabilidade técnice do CONTRATADO'

em conÍormidade com os cronogramas de execuçáo dos serviços, êstabelecido de comum acordo

entrê as partes contratantes, devendo sempre ser respeitado e priorizado as necessidades da

CONTRATANTE,

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ETAPAS E PRAZOS

3.1 Os serviços ora contratados serâo executados nos prazos combinados e estabelecidos

entre as partes, no momento do repasse da demanda para o CONTRATADO.

3.2 os prazos acima constituem os mlnimos necessários para o desenvolvimento têcnico dos

serviços podendo, no entanto, serem dilatados a pedido do CONTRATADo, em comum acordo.

3.3 Não serâo contados os dias em que o prqeto ticar retido pela CONTRATANTE, para

apreciaÉo.

F'LS
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3.4 Os prazos acima nâo se vinculam aos prazos necessários paÍa aprovaÉo junto aos Ó

competentes, podendo, entretanto, o CoNTRATADO desenvolver, paralelamente a estes trâm ites

as etiapas posteÍioÍes.

3.5 Os pÍazos acima seráo contados a partir da entrega dos elementos necessários ao

desenvolvimento dos serviços pele CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA _ REMUNERÁÇÁO OOS SERYIÇOS

4.1 A Íemuneraçáo para responsabilidade técnica da empresa CoNTRATANTE será negociado

conforme as demandas dos serviços ora repassados ao CoNTRATAOO e calculado o valor de

acordo com a complexidade e volume de trabalho exigido para seu correto desenvolvimento.

4.2 O valor a ser pago ao CONTRATADO, bem como o prazo pera entrega, será definido em

comum acordo com o CONTRATANTE.

4.3 O pagamento poderá ser feito mediante transferência bancária, depósito em conta ou

pagamento êm espécie - moeda corrente.

4.4 É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o recolhimento dos impostos, taxas e

emolumentos, federais, estaduais e municipais, contribuiçÔes paraÍiscais e previdenciárias, que

incidirem sobre a remuneraçáo estipulada no pÍesente contrato.

4.5 Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO, ligadas direta ou indiretamente com o

objêto do contrato, incluando-se Registro de Responsabilidedê Técnica - RRT, outras taxas,

fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarâo a cargo do CONTRATANTE.

4.6 Todas as despesas pagas pelo CONTRATADO e que nâo tiverem sido adiantêdas pelo

CONTRATANTE, deverâo ser reembolsadas, mediante apresentaÉo dos comprovantes quitados,

ou recibo, devidamente preparado e assinado pelo CoNTRATAOO.

47 Se eventualmente houver acÍêscimo nos serviços contratados, em percêntual acima de 100/o

do que foi previemênte ecordado, os custos decorrentes serão cobrados em seperado com a

êlaboração de adêndo ao acordo.

4.8 Será igualmente cobrada em separado as modificaçÕes feitas pelo CONTRATANTE, se elas

forem posteriores à etapa já acordada.

4.9 As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados

juros de mora na propoÍÉo de 'l% (um por cento) ao mês, coÍreÉo monêtáíia pelo IGPM - lndice

Geral de Preços do Mercedo - da FGV, ou outro índice quê o substituir, além das custas

processuais e honorários advocaticios, caso ocorra a rescisão contratual por inadimplência e ação

.iudicial.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÔES OO CONTRATANTE

5.1 Viabilizar a conclusáo dos sêrviços acordados dentro dos píazos previamente estipulados

entre as parles, inclusive com a entrega de todos os elementos necessáÍios ao desenvolvimento

dos tÍabâlhos.

SCS - EdiÍício Embairador- salas 307609- tel: XX ól J223 38 {{ Far: XX ól J225-Jó2? Brasília DF
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5.2 Proceder ao pagamento de todas as taxas e emolumentos necessáÍios, quendo Íor o

pera aprovaÉo dos serviços.

5.3 Providênciar profissionel para elaboração e aprovaÉo de prgetos complementârês, se

necessário.

5.4 Proceder ao pagamento dos honorários contratados.

5.5 Fomecer todos os documentos, condiÇóes e informaçÕes necessárias pera o cumprimentÔ

por perte do CONTRATADO para elaboraÉo dos serviços, quendo for o ceso, iunto aos Órgãos

Técnicos Públicos e reguladores (Federel, estadual, municipal ou oufos órgãos especiÍicedos em

contrato conforme a necessidade do serviço).

cLÁusuLA sEXrÁ - oÁs oBR/GAÇÔES Do coNTRATADo

6.1 É de responsabilidade única do CONTRATADO a execuçáo dos serviços técnicos

acordados e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos entÍe as partes.

6.2 A prestaçâo de serviços pelo CoNTRATAOO ao CONTRATANTE não implica em vÍnculo

kabalhista entre as partes e reger-se-á exclusivamente pelos dispositivos do Código Civil Brasileiro.

6.3 O CONTRATADO obriga-se a manter SIGILO sobre todos os termos e condiçÕes deste

instrumento, bem como acerca de quaisquer informaçôes, mateíiais, documentos, especificaçôes

têcnicas ou comerciais, prgetos, croquis, orÇamentos, ou quaisquer dados ou inÍormaçÕes gerais

que, em razão do presente contrato, venham a ter acêsso ou conhecimento, ou ainda que lhe

tenham sido conÍiados, não podêndo sob qualqueÍ pretexto, revelar, reproduzir ou deles dar

conhecimento a terceiros.

6.4 Procedêr o devido registro profissional de responsabilidade técnica dos serviços técnicos

ora repassados, vinculando os serviços como demanda da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESC/SÁO E PENÁLIDADES DECORRENTES

7.1 Se o CONTRATANTE resclndlr injustificadamente o presente conlralo antes da conclusão

integral de todas âs fases do serviço técnico demandado, além de náo possuir qualquer direito

sobre os valores já quitados pelas fases já concluídas, pagará ao CONTRATADO multâ de 5%

sobre o saldo que remanescer para a conclusâo do serviço.

7.2 Se o CONTRATADO rescindir in,ustificadamente o presente contrato sem concluir

integralmente todas as fases do serviço técnico demandado, perderá todos os diÍeitos autorais

sobre as fasês já concluÍdas, sub-rogândo tais direitos a qualquer outro profissional que vier a ser

contratado pelo CONTRATANTE, alêm de ter que pagar em favor desse último, multa de 5% sobre

o saldo que remanescer para a conclusáo do projeto.

7.3 Agindo uma parte de forma dolosa ou culposa em Íace da outra, restará facultado à parte

prêjudicada rescindir o contrato, cobrando a multa estabelecida nas cláusulas 7.1 e 7.2, independê

de indenizaÉo por perdâs e danos, devidamente comprovados.

7.4 A qualquer data, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito, qualquer

'PARTE" poderá solicitar sua rescisâo do presênte Contrato, sêm nenhum tipo dê indenização,

SCS - EdiÍicio Embairador- salas 307/309- tel: XX 6l 3223 38 44 Far: XX ól 3225-3ó27 Brasilia DF
( \p., : 07.097-567(Nnl{t - ( r/Dr: 07JJt.3l:/00t 95 ( lP: ?{l J00 9(}7 e-màil: h\cnecnhilriahsb a gnritil.conr
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devendo, porêm, a CONTRATADA repassar a CONTRATANTE, todas as informaçôes técnicas

sua responsabilidade, assim como facilitar a continuidade dos serviços pere outro profissionel que o

substituirá.

CLAUSULA OITAVA - CONS/DERAçÕES F/NÁIS

8.1 Os direitos autorais da execuÉo do serviço técnico demandado, objeto do ecordo do

presente contÍato pertencem ao CONTRATADO.

8.2 Em nenhuma hipótese os serviÇos técnicos elaborados poderão ser executados/replicado,

p€lo contratante, em terreno difeÍente do citado na Cláusula 1.'l - objeto da proposta - bem como

sua disposição no lote e todas as demais especilicaçôes devem ser rigorosamente seguidas.

I3 Os documentos técnicos desenvolvidos só serâo disponibilizados na extensâo .pdí sendo

disponibilizados em extensáo editável, quando for o caso, somente diretamente para os

Íesponsáveis pelos serviços complementares ao objeto do serviço acordado.

8.4 Fica o CONTRATANTE ciente de que as etapas de elaboração dos serviços só terâo início

após a assinatura da solicitaÉo do serviço demandado.

8.5 A responsabilidade do CONTRATADO se limitra ao que for acordado na solicitaÉo do

serviço demandado.

CLÁUSULA NONA - FORO DE ELEIçÀO

9.1. Para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato fice eleito pelas partes o FoÍo dâ

comaÍca de BrasÍlia - OF.

Por estaÍem justos ê acertâdos, assinam o presente contrato êm 02 vias de igual têor, valendo o

presente como título executivo extrajudicial.

Brasilia-DF, 08 de julho de 2022

HV ENGE H RIA EIRELI

co TANTE

BEA Z CINTRA

CONTRATADA

SCS -.. Edificio Embaixrdor- s8l8s 307/309- tet: XX 6l 3223 3E d{ Fax: XX ól 3225-362i Brasíti8 - DF
(\PJ:07,097.5E7/tlOOl{E-(}/DI:07JJlJl2,{mt-95(tPr70J$m?c-nrail:h\cngcnhaÍinhshírgmnil.conr
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TJDFT
Poder Judlciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAI- E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATTVA DE DtSTRtBUtçÃO (AÇÕES DE FALÊNC|AS E RECUPERAçôES JUDtctAtS)
lae2alnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de gfistribuição de ações de
Íalências e recuperações judiciais disponíveis até 30/0712022, NADA CONSTA?ontra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

HV - ENGENHARIA EIRELI

07.097.587 /OOOI-48 ./

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitânte da certidão, devendo a titulâridade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatáÍio.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerêÍ a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualizaÇão dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 80, § 20 da ResoluÇão 1 21lCNJ).
d) A certidão cível contempla ações cÍveis, execuções Íiscais, execuções e insolvências civis, Íalências, recuperaçôes
judiciais, recuperaÇões extrajudiciais, inventários, interdiçóes, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais inÍormações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, CertidÕes, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/'1993.
0 Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em.iulgado.

A autenticidade deverá ser conÍirmada no site do TJDFT (www.tjdftjus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, inÍormando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em 15/0812022
Selo digital de segurança: 2O22.CTD.IPUC.PBJB.F3LN.ONKH.WLN6
*** y[11p4 POR 30 (TRINTA) DIAS **

Páginâ 1 de 1
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NUCER - Núcleo de Emissão de Cêrtidôes do TJDFT
Fórum dê BrasÍlia - Milton Sebastião Barbosa, P.aça Municipal - Lotê 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

BÍâsília - DF
HoráÍio de Atêndimênto:7h às 19h, de sêgünda a sexta-feiÍa, excêto Íeriâdo§.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Frs
OEEntidade: H V ENGENHARIA EIRELI

PerÍodo da Escrituração: 01lo1l202'l a 3111212021 CNPJ: 07.097.587/0001-48

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a31 de Dezembro de 2021

Nome Empresarial

NIRE

H V ENGENHARIA EIRELI

53600234316

CNPJ

Número de Ordem

Naturêza do Livro

07.097.587/0001-48

LIVRo DIÁRIo

33

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de encerramento do exercício social 31t122021

Brasília

03taü2417

Nome Empresarial

Natureza do Livrô

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

o1to112021

31t12t2021

33

Este documento é parte integrante de escrituraçáo cuja aulenticação se comprova pelo recibo de número
5B.33. E8.5F.52.19.D8.6F.FD.9C.2E.80.17.55.30.2B. FD.2D.43.3F-9, nos termos do Decreto nô 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador Página 1 de 1
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TERMO DE ENCÉRRAMENTO
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LIVRo DIÁRJo



BALANÇO PATRTMONTAL

Entidade: H V ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 0110112021 a 3111212021 CNPJ: 07.097.587/000 l -48

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembrc de 2021

Desorição

ATIVO

CIRCULANTE

DrsPoNivEL

BENS NUMERÂRIoS

APLIcAÇÓEs DE LIQUIDEz IMEDIATA

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

OUTROS CREDITOS

TRIBUTOS A RECUPERAR

IMPOSTOS A COMPENSAR

NÃO CIRCULANTE

\40 B tL TZADO

rMôvErs

BENS EM OPERAÇÃO

(-) (-) DEPRECTAÇÁO/AMORTTZAÇÃO

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRTGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

TMPOSTOS E CONTRTBUTÇÔES A
RECOLHER
OBRIGAÇÔES TRÂBALHISTAS E

PRIVIDENCIARIAS

OBRIGAÇÕES PREVIDENCÁRIAS

PATRIMÔNIO LIOUIDO
_/

CAPITAL SOCIAL /
,/

CAPITAL SUBSCRITO .Z

Capitalsocial ,/'
LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

LUCRO E PREJUIZOS DO EXERCiCIO

LUCROS DO EXERCICIO

(-) PREJUTZO DO EXERCTCTO

§atdornieial '. ., ,'

R$ 438.606,90

RS 432.621,09

R$ 103.361,78

R$ 8.693,39

R$ 94.668,39

R$ 322.54s.22

R$ 322.545.22

R$ 6.7'14,09

R$ 6.527,21

R$ 186,88

R$ 5.985,81

RS 5.985,81

R$ 7.481,49

R$ 16.590,38

R$ (18.086,06)

R$ 438.606,90

R$ 54.922,30

R$ 50.í5,87

R$ 50.545,87

:. §aklo fihal. , ' '

R$ 433.376,93

R$ 427.391,12

R$ 99.940.20

R$ s.271,81

R$ 94.668,39

R$ 322.U5,22

R$ 322.545,22

RS 4.905,70

R$ 4.718,82

RS 186,88

R$ 5.985,81

R$ 5.985,81

R$ 7.481,49

R$ 16.590,38

R$ (18.086,06)

RS 433.376,93

RS 28.812.'19

R$ 24.435,76

R$ 24.435,76

R$ 4.376,43

R$ 4.376,43

R$ 404.564,74

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 204.564,74

R$ 183.684,60

R$ 183.684.60

R$ 20.880,14

R$ 20.942,42

R$ (62,28)

RS 4.376,43

R$ 4.376,43

R$ 383.684,60

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 183.684,60

R$ 183.684,60

R$ 183.684,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituraçáo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
58.33.E8.5F.52.19.D8.6F. FD.9C.2E.80.17.55.30.28.FD.2D.43.3F-9, nos termos do Decreto no 8.683/20'16
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: H V ENGENHARIA EIRELI

Período da EscrituraÇão: 0110112021 a 3111212021 CNPJ: 07.097.587/0001-48

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 0'l de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 202í

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

PRESTAÇÃo DE SERVIÇoS

(-) (-) DEDUçÕES DA RECEITA BRUTA

(-) I\,,!POSTOS INCTDENTES SOBRE
VENDAS

(-) rss

(-) (-) Prs

(-) (-) coFrNS

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

(=) LUCRO BRUTO

(-) (+l) DESPESAS OPÊRACIONAIS

ADIUINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

OCUPAÇAO

DEPRECIAÇÔES E A[IoRTIzAÇÕES

UT]LIDADES E SERVIÇOS

DÉSPESAS GERAIS

í.) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS GERATS

(=) LUCRO OPERACIONAL LIOUIDO

RESULTADO ANÍES DA CS E IR

(-) PROVTSAO PARA CONTRIBUtÇAO SOCTAL

(-) CSLL

(-) PRoVISÃo PARA II\,4PoSTo DE RENDA

(-) rRPJ

( = ) RESULTADO DO EXERCICIO

R$ 384.392,00

R$ 384.392,00

R$ (21.718,16)

R$ (2í.7í8,16)

R$ (7.687,84)

R$ (2.498,56)

R$ (11.s31,76)

R$ 362.673,84

RS 362.673,84

R$ (9.065,74)

R$ (8.864,79)

R$ (5.000,00)

R$ (2.970,00)

R$ (299,28)

R$ (73,01)

R$ (522,s0)

R$ (200,95)

R$ (200,95)

R$ 353.608,'10

R$ 353.608,10

R$ (11.070,48)

R$ (11.070,48)

R$ (18.450,82)

R$ (18.450,82)

R$ 324.086,80

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ (1.09s,00)

R$ (1.095,00)

R$ 0,00

R$ (195,00)

R$ (900,00)

R$ 28.905,00

R$ 28.905,00

R$ (s.720,86)

R$ 0,00

Rs 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (5.720,86)

R$ (5.720,86)

R$ 23.184,14

R$ 23.184,14

R$ (864,00)

R$ (864,00)

R$ (1.440,00)

R$ (1.440,00)

R$ 20.880,14

Este documento é parte integrante de escrituraçáo cuja autenticaçáo se comprova pelo recibo de número
58.33. E8.5F.52.19. D8.6F.FD.9C.2E.B0.17.55.30.28.FD .2D.43.3F-9, nos termos do Decreto n" 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçáo Digital - Sped
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PROJETOS E
CONSULTORIAv

IM EI{GENHAF!À LTDA

DECLARACÃO UNIFICAOA

6. DECLARAMOS, sob as penas da ler, que nos enquedramos nos requisitos de
[ ] Microempresa (ME);

[X] Empresa de Pequeno Porte (EPP);

[ ] Microempreendedor lndividual - MEI ou Equiparados.

Nos termos da legislação vigente, que cumpre os requisitos estâbelecidos no arligo 3'da
Lei Complementar no 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus ar1. 42 a 49.

HERALDO PER VASCONC

a

HVE
Erps

NHARIA EIRELI
3.983.621-91CPF

RG 1327ô4 SSP/DF

FLS o,t

oÉ uNqo

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Dispensa Eletrônica
no 05212022 - Processo Administrativo no 17712022, instaurada pelo Município de união da
Vitóriâ - PR, que:

í. EXAMINAMoS cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os
seus detalhes e condiçóes contidas no Aviso de contrataçáo Direta e seus anexos.
Estamos cientes e aceitamos todas as condiçóes do Edital dê Licitaçáo e a elas desde já
nos submetemos;

2- cuMPRlMos ao disposto nos incisos xxxlll do aft.7" da constituição Fedêral e inciso
V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93, de que não emprega menor de .lg anos em
trabalho noturno, perigoso e insalubre e náo emprega menor de 16 anos, ressalvado,
quando for o ceso, o menor, a partir de í4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
modelo anexo ao Decreto Federal no 4.3S8, de OS de setembro de 2002, que regulamenta
a Lei no 9.584, de 27 de outubro de 2002;

3. DECLARAMOS ainda, sob as pênas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitaÇáo no presente processo Licitatório, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar oconências 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 6.666/93 e alteraçóes posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato
ou êvento superveniente à entrega dos documentos de habililaÇáo que venha alterar a
atual situaÇão quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico-financeira.

5. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, não possurr em seu quadro societário
cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Uniáo
da Vitória/PR que impossibilite a participaçáo no referido processo licitatório;

Brasília, 16 de agosto de 2022.

/

SCS - Edificio Embairador- salas 307/309- tel: XX 6l .3223 38 {1 Far: XX ól 32ZS-362i Brasilia - DF
( \P.l : 07.097.5E7/0001{E ' ( }./DI r 07J.r l J 11^ú | -95 ( }-P: ?{l .}fi| 907 c-nra;l: h\ enecn hiriahsh ír qmail.conl



PROJETOS E
CONSULTORIA

Y
I-M E}.IGENITAFIA LIDÀ

DEC LARAcÃo couleNoo DASos pARA FrNs oE ASSTNATURA Do coNTRATo

Razáo Social da proponente: HV ENGENHARIA EIRELI

Endereço: SCS Qd.02, Bl. A, no49, Sala 307

Bairro: Asa Sul CEP: 703í0-500

Cidadê: Brasília Estado: OistÍito Federel

CNPJ no: 07.097.587/0001 -.{8

lnscriçáo Estadual no. 0733í 3í 200í 95

lnscrição Municipal/lSS (alvará) no:

No do telefone: (61) 9998í-2579 No de da empresa: (61132234e44

Nome do reprêsentante legal autorizado para assinalura do contrato: HERALDO PEREIRA

DÊ VASCONCELOS

Funçáo do representantê lêgel: SÓC|O

Endereço do representante: SCS Qd. 02, Bl. A, no 49, Sala 307 - Asa Sul, 70310-500

RG no: í32764 Órgão emissor: SSP/DF

CPF no 023.983.62í-9í

Brasília, 16 dê agosto de 2022

MHÊRALOO PER
HV EN ENHARIA EIRELI

CPF 983.621-91
RG 132764 SSP/DF
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