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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 

CONTRATO SOCIAL 

FABIANO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, residente e dorniciliado nesta cidade e 
comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Filadélfia, 61, Bairro Santa 
Cruz - CEP 85015-110, titular da Cédula de Identidade R.G. nº 8.968.755-1- 
SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 050.087.429-81, nascido aos 16 de março de 
1986, filho de Francisco da Assis Gomes da Silva e Nilza Ferreira da Silva; e 
RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SilVA, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada 
nesta cidade e comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Filadélfia, 
61, Bairro Santa Cruz - CEP 85015-110, titular da Cédula de Identidade R.G. 
nº 6.534.313-4-SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 010.393.609-20, nascida aos 
16 de julho de 1986, na cida de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, filha de 
Jorge Barbeta e Regina Maria Grignet Barbeta, resolvem por este 
instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade 
empresária limitada, que se regerá pelas disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa, constituída sob a forma de sociedade empresana 
limitada, adotará o nome empresarial de BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., e 
será regida por este Contrato Social, pelos artigos aplicáveis às sociedades empresária 
limitadas, contidos na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como, de forma 
supletiva e no que for aplicável, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais 
dispositivos legais pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede social nesta cidade, município e comarca 
de Guarapuava, Estado do Paraná, na Rua Filadélfia, 61, Bairro Santa Cruz - CEP 85015-110, 
podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá corno objetivo social a atividade de serviços técnicos 
de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica e 
construção e reforma de edificações residenciais e comerciais (CNAE's 7112-0/00 e 4120- 
4/00). 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, na importância de R$.10.000,00 (dez mil reais), 
dividido em 10 (dez) quotas, de R$.1.000,OO (um mil reais) cada uma, fica assim distribuído 
entre os sócios: 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

- FABIANO FERREIRA DA SILVA: 5 (cinco) quotas, de R$.1.000,OO (um mil reais) cada uma, 
perfazendo o total de R$.5.000,OO (cinco mil reais), totalmente integralizadas no presente 
ato, em boa e corrente moeda nacional; e 

- RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA: 5 (cinco) quotas, de R$.1.000,OO (um mil 
reais) cada uma, perfazendo o total de R$.5.000,OO (cinco mil reais), totalmente 
integralizadas no presente ato, em boa e corrente moeda nacional. 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, não 
havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo todos, no 
entanto, pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo 
como início o dia 05 de março de 2022. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada por um ou mais pessoas designadas no 
contrato social. A designação de administrador não sócio dependerá da aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver lntegralizado, e de, no mínimo, % 
(três quartos) do capital social após a sua integralização. 

Parágrafo Único - O administrador é dispensado de caução e os não sócios poderão ser 
destituídos a qualquer tempo de suas funções, por deliberação dos sócios quotistas titulares 
de quotas correspondentes a, no mínimo, % (três quartos) do capital social, sem direito a 
qualquer indenização. O Administrador será considerado empossado e investido em sua 
função na data de assinatura deste contrato social, ou na data da assinatura da alteração do 
contrato social que o tiver designado e seu mandato é por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA: Compete ao Administrador o uso da firma da sociedade, podendo, para 
tanto, realizar individualmente, todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, 
dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo 
abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar 
contratos, assumir compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, 
representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior, repartições públicas 
federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, 
estabelecimentos bancários, instituições financeiras, caixas econômicas, e respectivas 
agências, filiais, sucursais ou correspondentes, para representar a sociedade ativa e 
passivamente, em juízo e fora dele, podendo, ainda constituir mandatários e outorgar 
procurações com poderes específicos. 

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade será exercida pela sócia RENATA CECILIA 
BARBETA FERREIRA DA SILVA, para o que fica dispensada da prestação de caução . 

. ~ 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA: O Administrador receberá um pro-Iabore mensal, fixado na reunião de 
quotistas por deliberação dos sócios quotlstas titulares de quotas correspondentes a, no 
mínimo, % (três quartos) do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada 
ano, quando os sócios quotistas determinarão o levantamento do Balanço Patrimonial de 
acordo com as normas contábeis vigentes e de acordo com princípios e práticas contábeis 
geralmente aceitas, bem como o encerramento da conta de resultados para o período então 
findo, assim também da elaboração das demonstrações financeiras. Após realizadas as 
deduções legais e estatutárias, inclusive amortizações do resultado, o mesmo será atribuído 
aos sócios, proporcionalmente às quotas que possuírem integralizadas na sociedade. 

§ Primeiro - Poderá os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva 
na sociedade. 

§ Segundo - Os sócios quotistas serão obrigados à reposrçao dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer título, quando mencionados lucros ou quantias forem distribuídos com 
prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 
alienadas ou transferidas, sob qualquer título a terceiros, sem o consentimento por escrito 
dos outros sócios, cabendo a Estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção 
das quotas que possuir integralizadas na sociedade e em igualdade de condições com 
terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas ou 
direitos a elas inerentes, deverá notificar por escrito à sociedade e os outros sócios 
quotistas, discriminando-Ihes o preço, forma e prazo de pagamento e o nome do terceiro 
interessado, para que Estes, exerçam ou renunciem ao seu direito de preferência, o que 
deverão fazê-Io dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, ou em 
prazo maior, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

Parágrafo Único - Em não sendo exercido o direito de preferência pelos sócios quotista ou 
pela sociedade, e desde que respeitado o quórum mínimo de que trata a cláusula décima 
terceira, o cedente poderá efetivar a cessão das quotas do capital social e/ou dos direitos a 
elas inerentes ao terceiro interessado, estranho ao quadro social e devidamente 
mencionado na notificação e nos termos e condições especifica das na mesma. A referida 
cessão deve ser efetivada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do vencimento do 
prazo definido no caput desta cláusula, sob pena de ser considerada ineficaz a notificação 
emitida para tal finalidade, devendo então o sócio quotista que pretender ceder suas quotas 
e/ou direitos a elas inerentes repetir todo o procedimento definido neste instrumento. 
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CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A cessão ou transferência de quotas, ou direitos inerentes a 
estas, para terceiros que não participarem do capital da sociedade antes da referida cessão 
ou transferência, dependerá do prévio consentimento dos sócios quotistas que 
representem, no mínimo, % (três quartos) do capital social, podendo, mencionado 
consentimento, ser dado no próprio instrumento de alteração contratual, observadas as 
condições prévias estabelecidas na cláusula décima segunda, que trata do direito de 
preferência. 

§ 1º - Em caso de não aprovação da cessão ou transferência de quotas pelos sócios quotistas 
necessários, nos termos e condições do caput desta cláusula, será impedido a realização do 
negócio, que, se realizado em desacordo com o disposto nesta cláusula, não produzirá 
quaisquer efeitos perante a sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Ocorrendo o falecimento ou a interdição de qualquer dos 
sócios, a sociedade não será necessariamente dissolvida, podendo ser acordada sua 
continuidade entre os sócios supérstite e os herdeiros do de cujus ou do representante legal 
do interditado. 

§ 1º - Se porventura os herdeiros do de eu jus ou o representante legal do interditado não 
desejarem pertencer ao quadro social, será procedido o levantamento de um balanço 
especial na data da ocorrência do evento, cujos haveres, se houver, serão pagos de acordo 
com o que a respeito prescreve o Código Civil Brasileiro, aprovado através da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. 

§ 2º - Se na data da ocorrência de qualquer um dos eventos citados no caput deste artigo a 
sociedade estiver composta por mais de 02 (dois) sócios, sua continuidade será automática, 
podendo aqueles que forem designados no formal de partilha dos bens do de cujus ou 
aqueles designados através do competente documento emitido judicialmente, virem a 
integrar o quadro social se assim o desejarem ou, se for o caso, receberem seus haveres, se 
houver, de acordo com o que a respeito prescreve o Código Civil Brasileiro, aprovado através 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios pactuam, de comum acordo, dispensar a elaboração 
de atas de reunião e/ou de assembleias de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Para os efeitos do disposto no artigo 1.011, parágrafo 1º, do 
Código Civil Brasileiro, a administradora RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA, 
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer atividade empresarial ou a 
administração de sociedade empresária, pela prática dos crimes ali elencados, ciente de que, 
no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante a Junta 
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Comercial do Estado do Paraná o presente contrato social, sem prejuízo das sanções penais 
a que estiverem sujeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Declaram os sócios, sob as penas da lei, para fins de registro 
como MICROEMPRESA, que a sociedade se enquadra nos termos da Lei Complementar 123 
de 14 de dezembro de 2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, 
com exclusão de qualquer outro. 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento, em uma única via, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a 
cumpri-Ia em todos os seus termos. 

Guarapuava, 03 de março de 2022. 

~+~ 
FABIANO FERREIRA DA SILVA 

RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA 
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ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente 
por: 

IDENTIFICAÇÃO 00(8) A88INANTE(S) 
CPF/CNPJ Nome 

01039360920 RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA 

05008742981 FABIANO FERREIRA DA SILVA 

v; 
JUCEPAR 
.4_lt'l.lO <t;.""I!".(,.~~~ ~.Q •••••• 1.15:"" 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2022 07:59 SOB N° 41210599786. 
PROTOCOLO: 221333312 DE 08/03/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202932555. CNPJ DA SEDE: 45573418000126. 
NIRE: 41210599786. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2022. 
BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafaci1.pr.gov.br 

h validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
informando seus xe epec t Lvo s códigos de verificação. 
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NÚMERO DE INSCRiÇÃO 
45.573.418/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 09/03/2022 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NOME EMPRESARIAL 
BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÔDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRA DOURO I R FILADÉLFIA I ~~MERO I COMPLEMENTO 
******** 

I BAIRRO/DISTRITO 
SANTA CRUZ 

~UNICIPIO 
L~UARAPUAVA 

~ 
~ 

I CEP 
~5.015-110 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RENATABARBETA@HOTMAIL.COM 

Tf:LEFONE 
(45) 9916-9455/ (0000) 0000-0000 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
*.****** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/03/2022 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/11/2022 às 17:30:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS 

Empresa "'''',Fócil 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

Razão Social: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

~ CNPJ: 45.573.418/0001-26 

Inscrição Municipal: 355615 

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço) / 

Atividade(s) Secundária(s): 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço) 

Município: Guarapuava Endereço: RUA Filadélfia, 61, , Santa Cruz 

Local e data: Guarapuava, quinta, 17 de março de 2022 

Vencimento: domingo, 16 de março de 2025 

Secretaria Municipal de Finanças 
DIOCESAR COSTA DE SOUZA 

Observação 

• 
Liberado conf. DECRETO N° 9033/2021 ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO 

EXERCIDA NO LOCAL .Lembrando que é de inteira responsabilidade do empresário as informações contidas na documentação 

apresentada, estando ciente que qualquer informação ou documentação divergente implicam independente das sanções 

administrativas cabíveis, crime de falsidade ideológica, nos termos do Art. 299 do Código Penal. É obrigatória a comunicação ao 

Município dentro de 30 dias de qualquer alteração referente à empresa. 

Código de Autenticidade: 22WPDMOSES 

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SILVANA APARECIDA SCISLOWSKI 

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial 

https:/ /www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processolimprime-modelo/tipo_alvarall /cod_alvara/ 184151 07/co_protocolo/PRB2200202170/ 1/2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:20:45 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/05/2023. 
Código de controle da certidão: 75AC.9DA3.C699.139B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

@ 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 028458965·42 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.573.418/0001-26 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida até 1 0/03/2023 ~ Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (10/11/2022 17:22:59) 

"'1 



MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA 
ESTADO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
CNPJ 76.178.037/0001-76 11 [!]~ ~ . 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE N° 83523/2022 

Contribuinte 

SANTA CRUZ Cidade: Guarapuava - PR 

Nome/Razão: 10768629 - BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ/CPF: 45.573.418/0001-26 
Endereço: 
Complemento: 
Bairro: 

RUA FILADELFIA, 61 
******** 

Finalidade 

90 dias 11/11/2022 
DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE 

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima 
identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer 
dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de 
emissão da presente certidão. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta 
municipal idade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal. 

Prefeitura de Guarapuava, 11 de novembro de 2022. 

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-llne no site https:/Iguarapuava.atende.net', utilizando o código acima ou QR CODE. 

IPM Sistemas LIda Identificador: WGT211201-29224-SJKSBWFAUCUH-7 - Emitido por: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
Atende.Net - WGT v:2013.01 L TDA 

11/11/2022 11 :53 



19/11/2022 09:30 Consulta Regularidade do Empregador 

~_V_O_I_ta_r __ ~II~_I_m_p_r_im __ ir __ ~ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 45.573.418/0001-26 
Razão Social:BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
Endereço: R FILADELFIA 61 / SANTA CRUZ / GUARAPUAVA / PR /85015-110 

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 obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/11/2022 a 16/12/2022 

Certificação Número: 2022111701330743415745 

Informação obtida em 19/11/202209:30:46 

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

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 
Certidão nO: 39539658/2022 
Expedição: 10/11/2022, às 17:25:41 
Validade: 09/05/2023.7 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.573.418/0001-26, NÃO CONSTA como 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 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 filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhist.as, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério püblico do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 

@ 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 

CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 ---- ENGENHARIA 

Para Comprovação da Qualificação Técnica 



09/11/202217:04 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

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

Certidão nO: 146530/2022 Validade: 31/03/2023 / 

Razão Social: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA . .y' 

CNPJ: 45573418000126 
Num. Registro: 77872 Registrada desde: 04/04/2022 
Capital Social: R$ 10.000,00 
Endereço: RUA FILADELFIA, 61 SANTA CRUZ 
Município/Estado: GUARAPUAVA-PR CEP: 85015110 
Objetivo Social: 
Atividade de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e 
serviços de inspeção técnica e construção e reforma de edificações residenciais e 
comerciais (CNAE's 7112-0/00 e 4120-4/00). 
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do 
profissional responsável técnico. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 45573418000126 
...........__ 1 - Nome Civil: FABIANO FERREIRA DA SILVA ./ 

Carteira: PR-121706/D Data de Expedição: 22/12/2011 
Desde: 04/04/2022 Carga Horária: 8:0 H/S 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.O 23.569/1933 - Art. 280 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.O 5.194/1966 - Art. 7° 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal 
N.O 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.O 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolução do Confea N.o 218/1973. 
Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Reguiar 
Resolução do Confea N.o 359/1991 - Art. 4° do CONFEA 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ôes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. tq\ 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR -P lJJ 

https://creaweb.crea-pr.org. br/consu Itas/certidaojuridica .asp? EM PRESA= 7 49508&FI NAU DAD E =4&S ESSAO=5881 c05c344b4b3397 d6ad 17fedb. . . 1/2 



09/11/2022 17:04 CREA 

" ..... (http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.O 331259/2022, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 09/11/2022 17:04: 18 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

https:l/creaweb.crea-pr.org.br/consu Itas/certidaojurid ica .asp?EM PRESA= 7 49508&FI NAU DADE =4&SESSAO=5881 c05c344b4b3397 d6ad 17fed9 . . . 2/2 



~~v ~n ~[I 
BARBETA 

BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatorio n" 240/2022 ---- ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N," 6/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

~ Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município de 
Mercedes. 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n." 218 de 
29/06/1973 e n." 1.025, de 30110/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia, e/ou Resolução n" 91, de 9/10/2014, do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela execução do objeto da Tomada de Preços 
supra indicada, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Especialidade CREA n." Data do Assinatura do Responsável técnico 
registro 

Nome 

Fabiano Ferreira da Silva Engenheiro Civil PR 121.706/0 22/12/2011 

Guarapuava, em 28 de novembro de 2022. 

Barbeta Projetos de Engenharia LTDA 
Sócio Proprietário 

Fabiano Ferreira da Silva 
Engenheiro Civil 

CREA PR 121.706/D 

® 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatorio n° 240/2022 .__-- ENGENHARIA 

CATLOTE2 



· . 

FABIANO FERAEXItA DA SXLV.l 
ta rteira Profissional: PR..121706/0 
Acervo TécnIco NO,: 188472016 
Seios de autentlcldade:A 016.512, A 016.513, A 016. 
016.517, A 016.518, A 016.5191 A 016.520 

A!t'!' N"··· •. " .••.•.. :20143Q~1706 0 .••... Regi 
AR'!' COrrespons •...•. : 20143059680 Q • ••• AR.: ,'{ij~~~~W 
Empresa E~ecuto~a ... :, ..........• 
Contratante{s) ••..•• :MUNIGíp a 

76.1 8.037 o 
Tipo de Contratc ..•. :vfNCULQ EMPREGA írIO .....•. 
Atividade !écnica •.. :ESTODO, PLANEJAMENTC, Pru~~TC~~:~~~~ 
Área de Competência.:SERVIÇOS T~~ PROFISSI0NA~S ~ 
Tipo de Obra/Serv~ço:EDrFlCAçOES DE ESPORTE QUALQUSR Aru~~~;'~·~~'~I~~.U~ 
Serviço Contratado .. :OU 
nimensão ••••••.•••.• ~;.~~~. • • • • . . .• Área 
Área Atnphada ..••.•• :0,-00 t-12 ••••••••••• Área de ~1i<!~R~ 
Dados ComplemeatateStO 00 .••...••••...••••••••• i~'~~~~ 
!.o:::al da Obra ••••••• :R fAVAOt SN MORRO ALTO •••• 
!-lunicipio!Estado •••• :GUARAJ? AVJ?!1?R •••••••••••• 
Data de In1eio....... ]/Z 4 •••••..•• 
Doc:o de Conclus~c. :DECLARAÇAo p~OFrSS ONAt •• 

~escr. Co~pl. ser~ •. :~~;;~~~A~R~T~í~~~~if.~~~~~~ 

Digitalizado com CamScanner 



ATEstAbO DI!OA"ACJlfJ~. 

o MUN1ClpIO De GUARAPUAVA~ pesaos itJtllJII'.1II 
sede e Prefeltura à Rua Brigadeiro Jolt\nr\R 
inscrito no CNPJ sob O nO 76178 
Habitaçao e Urbantsmo, neste ato ·r&o,*~.ritie;rJI 
Manchur, atendendo sollaltaçlO. 
FERREIRA DA SILVA, pessoa ffsloa com 
8.968.755-1, engenheiro otyil Insatfto f;1p CRI~~pt;.~ 
serviços oonforme segue 

Projeto de Funda~o~ 
LOCAL DA OBRA: Rua Pavão S/N- Morro ~~;.:~Dj~.~m 
PERíODO DE EXEeuÇAO: 15/07J2.0tf4à 1R1 
ART N. ~: 20143061706 
DESCRiÇÃO DOS SERViçoS: 

A presente ART refe.re-se _,._,lalbtn.açêo..(io.~ito)~ 
Concreto Armado; Area; 1608 m.a 

Digitalizado com CamScanner 



l' 1111\. J>ROfISSIONAl Ofttll\S-I08 •• 0 "'~<Io Plolleeionall~. 
Cen!ra! 0<1 In!Qm'lilçae~ do CREM>R llI!OO 041 0Ge7 
A aul.1'IlfCJIçio """ta docUmltllll'l pod." Ut oo •• ""ltada .tlav'. do ,li. _OI''''''''0I'll.b, 

DigitaJizado com CamScanner 



Digltalizado com CamScanner 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatário n° 240/2022 L- __ ENGENHARIA 

CAT LOTE 3 e 4 



~ONSMO RHIONAL De ENGINHMIA I AGRONOMIA 
OOPARANÁ 

Digitalizado com CamScanner 



Digitalizado com CamScanner 



Digitalizado com CamScanner 





Digltalizado com CamScanner 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 

CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 ..._--- ENGENHARIA 

CAT LOTES 3, 4 E 5 



Certidão de Acervo Técnico 

Diqttallzado com CamScanner 



· ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
O MUNIClplO DE GUARAPUAVA, pessoa jurtdtca de direito pObtlca com 

sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha. 2777 - Centro, Estado do Paran4 
inscrito no CNPJ sob o 0.°: 76.178.037/0001-76. por meso da Sect:etana de 
Habitação e Urbanismo, neste ato representado pelo S~ felipe de OUvetra 
ManChur. atendendo solícltaçãc, ATESTA que o profiulonai FABlANO 

~EIRA DA SILV~ pessoa f1slca com C?F n" 050081429'..a1 RG 11 o 
:~~$i.7.55~1.; -engenhelro clvil inscrito no CREA-PR nO. 12110610 executou 08 ªº"fo~ ~gue' 

~RT Referente aos projetos elétriCO, hidráulico, prevenQao da tncênd10 e 
orçamento do canil MUOlcipal; 
lOCAL DA OBRA: Estrada São Luiz S/N, Zona Rura1- Guarapuav&- PR 
PERfoDO DE exECUÇÃO: 06/0112014 à 30/0112014. 
ART N. 0: 20140646282 
DeSCRIçÃo DOS SERVIÇOS: 

ART referente aos Projetos elétrico, hidráubco, prevenção de incêndio e 
orçamento do Caníl Municipal; AreaiTotal: 622.68 m2, Area existente" 294 35 ma: 
Â'@Ji amp.liada: 328,33 m2; 

Digitalizado com CamScanner 



Digitalizado com CamScanner 



Digitallzado com CamScanner 



Dígitalizado com CamScanner 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA 
..__-- ENGENHARIA 

Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 

CATLOTE4 



CONRLHO RIGlOIIW. Q GINHARXA • AGRONOMIA 
DO PAAAJIIÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

Digitalizado com CamScanner 



AT-ESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNIClplO DE GUARAPUAVA, pessoa jurfdica de direito púbUeo. com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro, Estado do Paranã, 
insemo nó CNPJ sob o o?: 76,178.037/0001-76, por meio da Secretaria de 

neste ato representado pelo sro Fftlipe de Oliveira 
$Onej~ãO? ATESTA que o profissional FABIANO 
pessoa física com CPF 0.° 050.087.429-81, REi. 0,.0: 

~~~~:&t~.Jj:~ogêí')helir,o.;lt:}i\l inscrito no CREA-PR 0,°; 121.10610t e~c"tQu os 

de prev~nção contra incêndio ti p'~níco {barracas, '" •.•.•. ~_". ..... l< •• 
mootage~ das barracas, tefá profissionaL e ART 

Amer:a4~ncia para apresentação do :evento "oom-I dos $f,ijQ$" em 
l:;i~l~~~~l!a'/~-~~t.< como local o Parque do Lago (A=164.139.~6.. ~), no 

Dia 05 de Dezembro (Sábado) elou dia 0(1)9 "" ••.•. , •... _"". 



Digitalizado com CamScanner 
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Diqttalizado com CamScanner 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA 
.__ __ ENGENHARIA 

Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 

CATLOTE4 



RNP NO.:17103Z50~ 
Protocolo NO.:~Gl'6:f.OO142212 

I 7 ~ 

R~qistrada:26!03/2~15 .•.... , •••.. 
AAT Correspons •••••• :............... '" ARi- Vinculada.: .••••.••.••.••.•••. 
l':mpresô Executora ..• : ••....•..•.••.• ; .............•.......••...•..•••....• 
t fltratar;te(s) .•.••• :PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - <:NP,J'/cPF: 

76.178. 037/0QOl-76 ••..•••••...•...••••.•.•...•.••..•• 
'1' i po úe Contrato •••• ~ VíNCULO EMPREGAT! CIO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A~ vidade Técoica ••• :~XECOÇAO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO •.••..••.•••..••.• 
Área de ~~tênc1a.!SERvlçoS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVlt. , .. '" 
~;po de Obra/Serv QQ.~IFICAÇOES DE ESPORTE QUALQUER AREA •••••••••.••••..• 
';e!'v j. o Conu:.e: tado •• : PR '1'0 DE J?REVl!:NçAo CONTRA. IN~nIOS . 
O' fl\ensAo.. •• •• ~.. • • • • •• '" Area Existent(!! ti; 00 M2 .•.••..•.• 
Ar«."" Ampliada ••••••• :O,OO M2 ••••••••••• Área da RefQrma:O,OO M2 ••••••••• 
Oií:dc:.s t':ornplementares:Oj 00 •.•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••• , •••••••• 
" C'al da Obra •••.••. :R BlAASIL, 180 MORRO ALTO L. 175 Q. 2,09 •••••• , ••••• ,. 
H'.r.,i ,..ipio/Estado •••• ~GUAAAEUAVA/PR. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••.••.•• 
dea de I i 1/0l/2Ql5 .••.••.•• Data de Conalusâd:l~/03/2016 •.•.• 

Do to ~ lil~~~l?~RiO~Fl~i2~~~~~=~1 

Digitalizado com CamScanner 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNfCA 

Elaboração de projeto de Prevenç$io contra tnoêndio e pânico; 
LOCAL DA OBRAt Rua Brasil 180-Guarapuava-PR; 
PERioOO DE EXECuçÃO: 17/0312015 à 1110312016. 
ART N. 0: 20151275892 
DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS: 

Elaboração de projeto de Prevençao contra incêndio e pânico do elE 
(centro de iniciação do esporte) no Municlpío de Guarapuava- PR; Área: 1795 
ma, 

Digitalizado com CamScanner 



Digitalizado com CamScanner 



Diqttaüzado com CamScanner 



Digitalizado com CamScanner 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n" 240/2022 ••••• _-- ENGENHARIA 

CATLOTE6 



TURA NUM CIPAL DE OOARAPUAVA - CNPJ!CPF: 
16.178.037/0001-76 •••.•••••.••.•••.••••••• ·•••·•••··· 

••••• VÍNCULO EMPREGA'l'1C 0 ••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
.•. ~ESTUDO. PLANEJAMENTO; PROJETO, ESPEC!FICAÇÕES .••• ,~ •• 
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ATESTAOO DE CAPAClDADE mCNICA 

O MUNtClplO DE GUARAPUAVA, pessoa jurtdlca de direito pílbUco. com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro, Eetado do Paraná~ 
inscrito no CNPJ sob o n,o: 76. 17ft037/Q001-76; por maio da SecT$taria de 
Habitaç10 e Urbanismo, neste ato representado pelo St9. F.êlipe de OfIVe~ 
Manchur, atendendo $olieltaçâ<>, ATeSTA que c profissfonâl FABIANO' 
FERREtRA DA SilVA; pessoa fsi com CPF n.o 05(}.0'$1A29..fJ1t RG. n&' 
8.968.155~1. angenheirocivilti'lscrfto no CREA-PR n.o: 121/'061Of~cutou 0$ 
serViços 'COnforme segue: 

Projeto: Mamoriat e Orçamento; 
LOCAL. DA OBRA! Distrito de Palmeirinha SlN- Guarapuava •• PR; 
PERÍGQO DE EXECUÇÃO: 1110712014 à 11/0112015. 
ARrN~ 0: 20j42519865 
OESBRJeAO OOS SERViÇOS: 

Projeto. Memorial, Orçamento, Galeria de Aguas Pluviais. Acessibilid.ade 
e passeio de concreto lntertravado; 

Tubos-1135,OOM 
CBUQ-22072,48ML 
Calçada-10535.33M2 
Recape em~BUQ- 10438.39 M2 
Rampafie-Acessibilidade-132 UNO. 
C0mpreen~lldº.um total de 24096}23 m2• 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

FABIANO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade e 
comarca de Guarapuava, Estado-do Paraná, à Rua Filadélfia, 61, Bairro Santa 
Cruz - CEP 85015-110, titular da Cédula de Identidade R.G. nº 8.968.755-1- 
SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 050.087.429-81, nascido aos 16 de março de 
1986, filho de Francisco da Assis Gomes da Silva e Nilza Ferreira da Silva; e 
RENATA CECILIA BARBETA J~REIRA DA SILVA, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada 
nesta cidade e comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Filadélfia, 
61, Bairro Santa Cruz - CEP 85015-110, titular da Cédula de Identidade R.G. 
nº 6.534.313-4-SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 010.393.609-20, nascida aos 
16 de julho de 1986, na cida de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, filha de 
Jorge Barbeta e Regina Maria Grignet Barbeta, resolvem por este 
instrumento particular. de contrato social, constituir uma sociedade 
empresária limitada, que se regerá pelas disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa, constituída sob a forma de sociedade ernpresana 
limitada, adotará o nome empresarial de BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., e 
será regida por este Contrato Social, pelos artigos aplicáveis às sociedades empresária 
limitadas, contidos na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como, de forma 
supletiva e no que for aplicável, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais 
dispositivos legais pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede social nesta cidade, município e comarca 
de Guarapuava, Estado do Paraná, na Rua Filadélfia, 61, Bairro Santa Cruz - CEP 85015-110, 
podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objetivo social a atividade de serviços técnicos 
de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica e 
construção e reforma de edificações residenciais e comerciais (CNAE's 7112-0/00 e 4120- 
4/00). 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, na importância de R$.10.000,OO (dez mil reais), 
dividido em 10 (dez) quotas, de R$.l.OOO,OO (um mil reais) cada uma, fica assim distribuído 
entre os sócios: 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

- FABIANO FERREIRA DA SILVA: 5 (cinco) quotas, de R$.l.OOO,OO (um mil reais) cada uma, 
perfazendo o total de R$.5.000,OO (cinco mil reais), totalmente integralizadas no presente 
ato, em boa e corrente moeda nacional; e 

- RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA: 5 (cinco) quotas, de R$.1.000,OO (um mil 
reais) cada uma, perfazendo o total de R$.5.000,OO (cinco mil reais), totalmente 
integralizadas no presente ato, em boa e corrente moeda nacional. 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, não 
havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo todos, no 
entanto, pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo 
como início o dia 05 de março de 2022. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada por um ou mais pessoas designadas no 
contrato social. A designação de administrador não sócio dependerá da aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de, no mínimo, % 
(três quartos) do capital social após a sua integralização. 

Parágrafo Único - O administrador é dispensado de caução e os não sócios poderão ser 
destituídos a qualquer tempo de suas funções, por deliberação dos sócios quotistas titulares 
de quotas correspondentes a, no mínimo, % (três quartos) do capital social, sem direito a 
qualquer indenização. O Administrador será considerado empossado e investido em sua 
função na data de assinatura deste contrato social, ou na data da assinatura da alteração do 
contrato social que o tiver designado e seu mandato é por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA: Compete ao Administrador o uso da firma da sociedade, podendo, para 
tanto, realizar individualmente, todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, 
dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo 
abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar 
contratos, assumir compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, 
representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior, repartições públicas 
federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, 
estabelecimentos bancários, instituições financeiras, caixas econômicas, e respectivas 
agências, filiais, sucursais ou correspondentes, para representar a sociedade ativa e 
passivamente, em juízo e fora dele, podendo, ainda constituir mandatários e outorgar 
procurações com poderes específicos. 

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade será exercida pela sócia RENATA CECILIA 
BARBETA FERREIRA DA SILVA, para o que fica dispensada da prestação de caução. 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTOA. 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA: O Administrador receberá um pro-Iabore mensal, fixado na reunião de 
quotistas por deliberação dos sócios quotistas titulares de quotas correspondentes a, no 
mínimo, % (três quartos) do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada 
ano, quando os sócios quotistas determinarão o levantamento do Balanço Patrimonial de 
acordo com as normas contábeis vigentes e de acordo com princípios e práticas contábeis 
geralmente aceitas, bem como o encerramento da conta de resultados para o período então 
findo, assim também da elaboração das demonstrações financeiras. Após realizadas as 
deduções legais e estatutárias, inclusive amortizações do resultado, o mesmo será atribuído 
aos sócios, proporcionalmente às quotas que possuírem integralizadas na sociedade. 

§ Primeiro - Poderá os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva 
na sociedade. 

§ Segundo - Os sócios quotistas serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer título, quando mencionados lucros ou quantias forem distribuídos com 
prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 
alienadas ou transferidas, sob qualquer título a terceiros, sem o consentimento por escrito 
dos outros sócios, cabendo a Estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção 
das quotas que possuir integralizadas na sociedade e em igualdade de condições com 
terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O SOCIO que desejar ceder ou transferir suas quotas ou 
direitos a elas inerentes, deverá notificar por escrito à sociedade e os outros sócios 
quotistas, discriminando-Ihes o preço, forma e prazo de pagamento e o nome do terceiro 
interessado, para que Estes, exerçam ou renunciem ao seu direito de preferência, o que 
deverão fazê-Io dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, ou em 
prazo maior, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

Parágrafo Único - Em não sendo exercido o direito de preferência pelos sócios quotista ou 
pela sociedade, e desde que respeitado o quórum mínimo de que trata a cláusula décima 
terceira, o cedente poderá efetivar a cessão das quotas do capital social e/ou dos direitos a 
elas inerentes ao terceiro interessado, estranho ao quadro social e devidamente 
mencionado na notificação e nos termos e condições especificadas na mesma. A referida 
cessão deve ser efetivada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do vencimento do 
prazo definido no caput desta cláusula, sob pena de ser considerada ineficaz a notificação 
emitida para tal finalidade, devendo então o sócio quotista que pretender ceder suas quotas 
e/ou direitos a elas inerentes repetir todo o procedimento definido neste instrumento. 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL' 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A cessão ou transferência de quotas, ou direitos inerentes a 
estas, para terceiros que não participarem do capital da sociedade antes da referida cessão 
ou transferência, dependerá do prévio consentimento dos sócios quotistas que 
representem, no mínimo, % (três quartos) do capital social, podendo, mencionado 
consentimento, ser dado no próprio instrumento de alteração contratual, observadas as 
condições prévias estabelecidas na cláusula décima segunda, que trata do direito de 
preferência. 

§ 1º - Em caso de não aprovação da cessão ou transferência de quotas pelos sócios quotistas 
necessários, nos termos e condições do eaput desta cláusula, será impedido a realização do 
negócio, que, se realizado em desacordo com o disposto nesta cláusula, não produzirá 
quaisquer efeitos perante a sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Ocorrendo o falecimento ou a interdição de qualquer dos 
sócios, a sociedade não será necessariamente dissolvida, podendo ser acordada sua 
continuidade entre os sócios supérstite e os herdeiros do de cujus ou do representante legal 
do interditado. 

§ 1º - Se porventura os herdeiros do de eu jus ou o representante legal do interditado não 
desejarem pertencer ao quadro social, será procedido o levantamento de um balanço 
especial na data da ocorrência do evento, cujos haveres, se houver, serão pagos de acordo 
com o que a respeito prescreve o Código Civil Brasileiro, aprovado através da lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. 

§ 2º - Se na data da ocorrência de qualquer um dos eventos citados no eaput deste artigo a 
sociedade estiver composta por mais de 02 (dois) sócios, sua continuidade será automática, 
podendo aqueles que forem designados no formal de partilha dos bens do de eu jus ou 
aqueles designados através do competente documento emitido judicialmente, virem a 
integrar o quadro social se assim o desejarem ou, se for o caso, receberem seus haveres, se 
houver, de acordo com o que a respeito prescreve o Código Civil Brasileiro, aprovado através 
da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios pactuam, de comum acordo, dispensar a elaboração 
de atas de reunião e/ou de assembleias de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Para os efeitos do disposto no artigo 1.011, parágrafo 1º, do 
Código Civil Brasileiro, a administradora RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA, 
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer atividade empresarial ou a 
administração de sociedade empresária, pela prática dos crimes ali elencados, ciente de que, 
no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante a Junta 
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BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

Comercial do Estado do Paraná o presente contrato social, sem prejuízo das sanções penais 
a que estiverem sujeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Declaram os sócios, sob as penas da lei, para fins de registro 
. como MICROEMPRESA, que a sociedade se enquadra nos termos da Lei Complementar 123 
de 14 de dezembro de 2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, 
com exclusão de qualquer outro. 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento, em uma única via, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a 
cumpri-Ia em todos os seus termos. 

Guarapuava, 03 de março de 2022. 

FABIANO FERREIRA DA SILVA 

RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA L TDA consta assinado digitalmente 
por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 
CPF/CNPJ Nome 

01039360920 RENATA CECILIA BARBETA FERREIRA DA SILVA 

05008742981 FABIANO FERREIRA DA SILVA 

~ 
JUCEPAR 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2022 07:59 SOB N° 41210599786. 
PROTOCOLO: 221333312 DE 08/03/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202932555. CNPJ DA SEDE: 45573418000126. 
NIRE: 41210599786. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2022. 
BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

SECRETÁRIO-GERAL -1 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

www.empresafacil.pr.qov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus r e spe c r Lc.o s códigos de verificação. 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n" 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 ---- ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.o 6/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Forrnalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município de 
Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N." 6/2022, instaurado por este Município, que 
se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto: 

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de co-responsável na 
gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor Fabiano Ferreira da Silva, inscrito junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/CAU, sob n." PR - 
121.706/0; 

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual; 

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Guarapuava, em 28 de novembro de 2022. 

Barbeta Projetos de Engenharia LTDA 
Sócio Proprietário 

Fabiano Ferreira da Silva 
Engenheiro Civil 

CREA PR 121.706/D 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Eu, Luiz Marcelo Sanchez, Arquiteto e Urbanista inscrito no CAU 
A265101, ATESTO que o profissional FABIANO FERREIRA DA SILVA, pessoa 
física com CPF n.? 050.087.429-81, RG. n.": 8.968.755-1, engenheiro civil 
inscrito no CREA-PR n.": 121.706/D, executou os serviços conforme segue: 

Elaboração de projetos Farmácia Panvel Guarapuava. 

PROPRIETÁRIO: DIMED S/A - Distribuidora de Medicamentos. 
LOCAL DA OBRA: R. Presidente Getúlio Vargas, 1246, Centro, Guarapuava- PR; 
PERíODO DE EXECUÇÃO: 02/06/2022 à 16/11/2022. 
ART N. 0: 1720225670929 
DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS: 

Elaboração de projeto arquitetônico, em alvenaria, elaboração de projeto 
estrutural em concreto armado, elaboração de projeto de instalação de sistema 
de esgoto sanitário, elaboração de projeto de instalações hidráulicas em 
sistemas de abastecimento de água e elaboração de projeto de prevenção e 
combate a incêndio e pânico. Área: 305,81 m", 

Guarapuava, 18 de novembro de 2022. 

,;0076060100 1·000705910) 

\ 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
lei na 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR I 
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ART de Obra ou Serviço 
1720225670929 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná Substituição sem Custo à 1720223601059 

1. Responsável Técnico 

FABIANO FERREIRA DA SILVA 

Empresa Contratada: BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 

RNP:1710325054 

Carteira: PR-121706/D 

RegistroNisto: 77872 

Título profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato 

Contratante: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1246 

S:452191 0:904 L:257 CENTRO - GUARAPUAVAlPR 85010-280 

CNPJ: 92.665.611/0001-77 

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 12/05/2022 
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

3. Dados da Obra/Serviço 
R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1246 

S:452191 0:904 L:257 CENTRO - GUARAPUAVAlPR 85010-280 

CNPJ: 92.665.611/0001-77 

Data de Início: 02/06/2022 

Finalidade: Saúde 

Proprietário: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

Previsão de término: 08/12/2022 Coordenadas Geográficas: -25,395133 x-51 ,467873 

4. Atividade Técnica 

[Projeto de instalações] de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais 
Elaboração 
[Projeto arquitetõnico] de edificação de alvenaria 
[Projeto] de estrutura de concreto armado 
[Projeto] de instalação de sistema de esgoto sanitário 
[Projeto] de sistema de abastecimento de água instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água 
[Projeto] de prevenção e combate a incêndio e pânico 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

Quantidade Unidade 
305,81 M2 

Quantidade Unidade 
305,81 M2 
305,81 M2 
305.81 M2 
305,81 M2 
305,81 M2 

- 5. Observações 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FARMÁCIA PANVEL GUARAPUAVA-PR 

- 6. Declarações -------- 

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas. 

1 7. Assinaturas 

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERREIRA DA SILVA registro 
Crea-PR PR·121706/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, 
na data 20/10/2022 e hora 10h01. 

Informações 
. A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br. 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br 
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 92.665.611/0001-77 

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br 
Central de atendimento: 08000410067 

Registrada em : 20/10/2022 ART Isenta 

www.crea-pr.org.br CREA-PR eo_. __ ... _ ..•...... . _ .•••.....• A autenticidade desta ART pode ser verificada em https:/Iservicos.crea-pr.org.br/publico/ari 
Impresso em: 16/11/2022 17:55:08 
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Dados gerais 

~ I 11 Registrada I ART de Obra ou Serviço n.? 1720225670929 • Taxa: R$ 0,00 

Profissional 
FABIANO FERREIRA DA SILVA 

Carteira 
PR-121706/D 

Forma de registro 

Substituição sem Custo 

Vinculada a ART 1720223601059 

Participação técnica 

Individual 

Vinculação por empreendimento 
Sem vinculação 

Situação da ART 
BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERViÇO 

Data da situação 

16/11/2022 

Data de cadastro 
20/10/2022 

Tipo de cobrança 
SUBSTITUiÇÃO SEM CUSTO 

Data do pagamento 

20/10/2022 

Empresa contratada 
BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. 

Finalidade 
Saúde 

'-"--.II~OM';N"" rr":>-nr.ora.br/restrito/art/9851294 

Contrato 

1/4 
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12/05/2022 • R$ 1,00 

Contratante 
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira - 92.665.611/0001-77 

R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1246 S:452191 Q:904 L:257 - 85010-280 

CENTRO, GUARAPUAVA-PR 

Dados da Obra/Serviço 

Data prevista de início 
02/06/2022 

Data prevista de término 

08/12/2022 

Data de início do contrato 
02/06/2022 

Data de conclusão do contrato 
16/11/2022 

Custo da obra ou serviço 

R$ 500.000,00 

Endereços 

• R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1246 S:452191 0:904 L:257 - 85010-280 - CENTRO, GUARAPUAVA-PR 

- Coordenadas geográficas: -25.395133 -51.467873 

Opção por arbitragem 

Não. A resolução de conflitos deste contrato não será por arbitragem. 

Atendimento às regras de acessibilidade 
Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade. 

Atividades Técnicas 
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Nível de atuação. atividades profissionais. obra ou serviço· complemento 
Quantidade / 
Unidade de medida 

Elaboração· Projeto· de estrutura de concreto armado· - 
------ ---------- 

Elaboração • Projeto • de instalação de sistema de esgoto sanitário· - 

Elaboração· Projeto· de sistema de abastecimento de água • instalações 
hidráulicas em sistemas de abastecimento de água 

._---- - - -- 
Elaboração· Projeto· de prevenção e combate a incêndio e pânico· - 

305,81/ M2 

305,81 / M2 

305,81 / M2 

305,81/ M2 
--------------- -- --- ------------- 

305,81 / M2 
- • Projeto de instalações· de instalações elétricas em baixa tensão· para fins 
comerciais 

Observações 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FARMÁCIA PANVEL GUARAPUAVA-PR 

Outras informações 

Protocolos 

--_ .. --- -- -- ------_._-- ----------_. ------- --- -- - - --- ----- - - ------ ------ 

Assunto Protocolo 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARA SUBSTITUiÇÃO DE ART SEM 
CUSTO 312730/2022 Deferido 20/10/2022 

Processos 
2022/7 -022791-5 

ARTs vinculadas 

Ascendentes 

Número da Art Tipo de vinculação 

Substituição sem Custo 1720223601059 (lrestrito/art/9644128). 

h ttps:/1 servicos. crea-p r. org. b rI restritol a rt/9851294 

Situação Data de 
inclusão 
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< Voltar 

https://servicos.crea-pr.org.br/reslrito/art/9851294 4/4 



BARBETA 
...._--- ENGENHARIA 

BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n" 240/2022 

Outros documentos exigidos 

-f 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatório n° 240/2022 

••••• _-- ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N." 6/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município de 
Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N." 6/2022, instaurado por este Município, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Guarapuava, em 28 de novembro de 2022. 

Barbeta Projetos de Engenharia LTDA 
Sócio Proprietário 

Fabiano Ferreira da Silva 
Engenheiro Civil 

CREA PR 121.706/D 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 
CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n" 6/2022 Processo 
Licitatàrio n° 240/2022 1.-_-- ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE OBSERV ÂNCIAAO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N." 6/2022 - MUNICÍPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município de 
Mercedes. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA N." 6/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob 
as penas impostas pela Lei n." 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Guarapuava, em 28 de novembro de 2022. 

Barbeta Projetos de Engenharia LTDA 
Sócio Proprietário 

Fabiano Ferreira da Silva 
Engenheiro Civil 

CREAPR 121.706/D 



BARBETA PROJETOS DE ENGENHARIA 

CNPJ: 45.573.418/0001-26 

BARBETA Edital de Concorrência n° 6/2022 Processo 
Licitatária n° 240/2022 ..._ ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.o 6/2022 - MUNICíPIO DE MERCEDES 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços 
especializados para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para o Município de 
Mercedes. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N." 6/2022, instaurado pelo Município de 
Mercedes, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Guarapuava, em 28 de novembro de 2022. 

Barbeta Projetos de Engenharia LTDA 
Sócio Proprietário 

Fabiano Ferreira da Silva 
Engenheiro Civil 

CREA PR 121.706/D 


