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e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 20 de Maio de 2019.

DE: Rudinei Paulo Marques Corrêa - Secretaria Municipal de Administração
Andreia Elaene Barros - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização visando a
contratação de empresa para elaboração de Projeto Elétrico para as futuras instalações do
Parque de Exposições Santos Dumont e para elaboração de Projeto Elétrico para o aumento
de carga de energia elétrica, na área industrial de propriedade do município, visando a
ampliação da rede para o crescimento do Parque Industrial, contemplando a elaboração de
projeto elétrico de entrada de energia, com transformador particular, com projeto elétrico
aprovado na COPEL; elaboração de memorial descritivo, descrevendo o método construtivo,
características técnicas do transformador e demais itens relacionados à execução elétrica;
elaboração de relação de materiais elétricos da obra elétrica; elaboração de cronograma físico
financeiro da obra elétrica; e emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da
elaboração de projeto e orçamento para o Município de Planalto-PR, Estado do Paraná,
conforme abaixo segue:

Preço

unitário

Contratação de empresa para
elaboração de Projeto Elétrico para as
futuras instalações do Parque de
Exposições Santos Dumont e para
elaboração de Projeto Elétrico para o
aumento de carga de energia elétrica,
na área industrial de propriedade do
município, visando a ampliação da
rede para o crescimento do Parque
Industrial, contemplando a elaboração
de projeto elétrico de entrada de
energia, com transformador particular,
com projeto elétrico aprovado na
COPEL; elaboração de memorial
descritivo, descrevendo o método

construtivo, características técnicas do

transformador e demais itens

relacionados à execução elétrica;
elaboração do relação de materiais
elétricos da obra elétrica; elaboração
de cronograma físico financeiro da
obra elétrica; e emissão de ART

(Anotação de Responsabilidade
Técnica) da elaboração de projeto e
orçamento.

15.750,00 RS 15.750,00

TOTAL RS 15.750,00
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