
 

ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS REF. AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 22/2016 

OBJETO: Reformas nos galpões conforme o Convênio 001_2016_Seds. 

Em conformidade com a Lei 8.666/93, A EPESMEL torna pública a abertura do presente 

processo de compras para a aquisição dos materiais abaixo relacionados: 

Item Descrição 

1 Fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais para a execução de 761 
M²   de piso em concreto armado conforme a seguir: 

1.1 - Demolição da pavimentação asfáltica  
1.2 - Demolição das calçadas 
1.3 – Colocação de encanamento 100 mm para escoamento da água da 

chuva 
1.4 – Enchimento com bica graduada compactada para atingir o nível do 

piso; 
1.5 – Colocação de malha de ferro 
1.6 –Piso em concreto armado com no mínimo 6 cm de espessura 
1.7 – Polimento Mecânico do Piso 
1.8 – Corte de juntas 

 

2 Reforma na cobertura dos galpões, numerados de 1 a 5, sendo o número 1 o galpão 
mais distante do prédio administrativo, conforme especificações abaixo: 
 

1º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte 
inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 

 

2º Galpão: 

Cobertura com estrutura metálica. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 

 

             3º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 
 

           4º Galpão: 

Cobertura com de estrutura metálica. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 



Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 

 

5º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte 
inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 
 

A empresa deverá apresentar orçamento em separado para revisão/adequação ou 
substituição de sistema de coleta de água da chuva (calhas) existente nos galpões, 
podendo ser terceirizado, porém a execução sob a responsabilidade da mesma. 
 
As medidas e demais detalhes deverão ser conferidas no local com o Sr. Nelson 
Bussolo, através de agendamento prévio pelo fone 3325-4128. 
 

3 Reforma na cobertura dos galpões, numerados de 1 a 5, sendo o número 1 o galpão 
mais distante do prédio administrativo, conforme especificações abaixo: 
 

1º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + 
parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 

 

2º Galpão: 

Cobertura com estrutura metálica. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 

 

             3º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 
 

           4º Galpão: 

Cobertura com de estrutura metálica. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço 
galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. 
Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente 

 

5º Galpão: 

Cobertura com estrutura de madeira. 



A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + 
parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 
 

A empresa deverá apresentar orçamento em separado para revisão/adequação ou 
substituição de sistema de coleta de água da chuva (calhas) existente nos galpões, 
podendo ser terceirizado, porém a execução sob a responsabilidade da mesma. 
 
As medidas e demais detalhes deverão ser conferidas no local com o Sr. Nelson 
Bussolo, através de agendamento prévio pelo fone 3325-4128. 
 

4 Substituição da cobertura nas salas anexas ao galpão 1, conforme a seguir: 
 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + 
parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 
Com opção de Aplicação de beirais galvanizados curvos multidodra na cor 
vermelha. (Orçamento à parte) 

 

5 Substituição da cobertura nas salas anexas ao galpão 1, conforme a seguir: 
 

Cobertura com estrutura de madeira. 
A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das 
telhas e a compra dos materiais. 
Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior 
telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte 
inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm. 

 

 

Os interessados em fornecer os materiais deverão enviar orçamento à rua Angelina Ricci 

Vezozzo, 85 com as seguintes especificações: 

1. Identificação completa do fornecedor com endereço e telefone 
2. Descrição completa dos produtos/materiais 
3. Quantidade 
4. Preço unitário 
5. Valor total do item 
6. Assinatura da pessoa responsável pela emissão e Carimbo do CNPJ. 
7. Data de emissão 
8. Condições de pagamento 
9. Prazo de execução 
10. Apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos do INSS), referente a Matrícula da 

Obra, para recebimento da última parcela. 
 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3325-4128 com Nelson ou 
pessoalmente na rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 – Parques das Indústrias Leves. 
 
As propostas serão aceitas até 10/04/2016. 
 
Londrina, 23 de Março de 2016. 
 
Pe. Esvildo Valentino Pelucchi 


