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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO
 

ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO (OCS) Nº 100/2021
1. PRESTADOR DE SERVIÇOS OU FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL: LCF INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA
ENDEREÇO: R RODOLFO CREMM 12628 MARINGA PR
TELEFONE: (44)3200-0194   FAX:
E-MAIL: contato@ingapersianas.com.br
CONTATO: THIAGO CESAR
2. INFORMAÇÕES DA COMPRA E/OU CONTRATAÇÃO
PROTOCOLO: 313869/2020
EMPENHO(S): 1042/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO    EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 030/20
3. OBJETO A SER EXECUTADO PARA O CREA-PR

ITEM QTDE. UNIDADE DESCRIÇÃO UNITÁRIO TOTAL

1 1,7 M2

Cortinas do tipo rolôcolorama blackout padrão de
referência da marca Uniflex, ou similar com as
seguintes características mínimas: 

a) Acionamento manual, com alívio de peso; 

b) Composição: 100% poliéster, com retardante
de chamas; 

c) Bloqueio dos raios UV: mínimo 95%; 

d) Nível de escurecimento: blackout; 

e) Cor (frente e verso): branca; 

f) Com caixa superior (bandô) e guias laterais; 

g) ixação: varia de acordo com o ambiente,
devendo ser indicado "teto" ou "parede"; 

h) Garantia: 05 (cinco) anos; 

i) Atendimento à norma ABNT NBR 16234:2014
- Cortinas tipo rolô e romana - Requisitos de
resistência e durabilidade. 

j) Total de metragem: 1,7 m2

R$ 183,30 R$
311,61

2 89,32 M2 Cortina do tipo rolô tela solar novo Thermoscreen
padrão de referência da marca Uniflex, ou similar

R$ 183,30 R$
16.372,36
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com as seguintes características mínimas: 

a) Acionamento manual, com alívio de peso; 

b) Composição: 30% poliéster e 70% PVC, com
retardante de chamas; 

c) Bloqueio dos raios UV: mínimo 95%; 

d) Fator de abertura: 1% (fachada norte e oeste) 
Local: AREA DA ENTRADA, ATENDIMENTO,
SETOR DE TRATAMENTO DE PROCESSOS E
SETOR FISCALIZAÇÃO - FISCAIS I 

e) Fator de abertura 3% (fachada norte e leste) 
LOCAL: ARQUIVO E SALA DE REUNIÃO 

f) Cor (frente e verso): branca; 

g) Com caixa superior (bandô) e guias laterais; 

h) Fixação: varia de acordo com o ambiente,
devendo ser indicado "teto" ou "parede"; 

i) Garantia: 05 (cinco) anos; 

j) Atendimento à norma ABNT NBR 16234:2014
- Cortinas tipo rolô e romana - Requisitos de
resistência e durabilidade. 

l) Metragens para instalação: 
* AREA DE ENTRADA: 1,76m2 
* ATENDIMENTO: 20,16m2 
* SETOR DE TRATAMENTO DE PROCESSOS:
33,76m2 
* SETOR FISCALIZAÇÃO - FISCAIS I: 7,48
m2 
* ARQUIVO: 7,16m2 
* SALA DE REUNIÃO: 18,99 m2 

Total da metragem: 89,32m2

3 2,84 Metro² Cortina do tipo rolô tela solar novo Thermoscreen
padrão de referência da marca Uniflex, ou similar
com as seguintes características mínimas: 

a) Acionamento manual, com alívio de peso; 

b) Composição: 30% poliéster e 70% PVC, com
retardante de chamas; 

c) Bloqueio dos raios UV: mínimo 95%; 

d) Fator de abertura: 1% (fachada norte e oeste) 
Local: ATENDIMENTO E SETOR DE
TRATAMENTO DE PROCESSOS. 

f) Cor (frente e verso): branca; 

g) Com caixa superior (bandô) e guias laterais; 

h) Fixação: varia de acordo com o ambiente,
devendo ser indicado "teto" ou "parede"; 

R$ 183,28 R$
520,52
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i) Garantia: 05 (cinco) anos; 

j) Atendimento à norma ABNT NBR 16234:2014
- Cortinas tipo rolô e romana - Requisitos de
resistência e durabilidade. 

l) Metragens para instalação: 
* ATENDIMENTO: A6 - Frente do Ecritório -
final - 1,37m2 

* SETOR DE TRATAMENTO DE PROCESSOS:
TP1 - Lateral esquerda - vidro redondo - 1,47m2 

Total da metragem: 2,84m2

4 4,34 Metro²

Persiana para controle de luz em área de copa/
cozinha com as seguintes características mínimas: 

- Persiana horizontal, com lâminas (aletas) de 25
mm; 

- Material: Alumínio; 

- Cor: branco (Pantone White); 

- Acionamento: manual; 

- Acabamento: liso; 

- Estrutura: trilho (cabeçote) em ferro com pintura
eletrostática em cor coordenada com as lâminas; 

- Acessórios: cordas, cadarços, bastão e
acessórios em cor coordenada com as lâminas; 

- Suporte: Teto ou Parede. 

Total da metragem: 4,34 m2

R$ 183,30 R$
795,51

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00
4. RESTRIÇÕES QUANTO A ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Dias da semana em que a entrega e/ou serviço deverá ser realizada: SEG, TER, QUA, QUI, SEX 
no horário compreendido entre as 08:00h e 17:00h, no seguinte endereço: JOAO MANOEL DOS SANTOS
RIBAS 370 PONTA GROSSA PR CEP 84051410 
Data máxima para entrega e/ou conclusão da prestação de serviços: 25/02/2021
5. OBSERVAÇÕES
1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, exclusivamente por intermédio de depósito em conta
bancária, em favor do prestador de serviços ou fornecedor inicialmente indicado, em instituição de sua escolha,
mediante execução do objeto acompanhado do respectivo documento fiscal.
2. Devem ser indicadas no corpo do documento fiscal todas as retenções fiscais exigidas pelo art. 64 da Lei nº
9.430/96. Na hipótese de enquadramento no SIMPLES, o documento fiscal deverá conter em anexo a declaração
exigida por intermédio da IN RFB nº 1234/2012, alterada pela IN RFB nº 1.244/2012.
3. Devido à diferença de valores indicados na proposta vencedora da licitação, foi necessário desmenbrar a metragem
dos ambientes de "Atendimento" e "Setor Tratamento de Processos" nos itens 2 e 3 desta OCS, sem, contudo, alterar as
especificações do objeto licitado.
4. As medidas são aproximadas e deverão ser previamente confirmadas no local de instalação. Na hipótese de serem
constatadas variações não haverá ônus ao CREA-PR.
5. Compõe ainda o objeto, a entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida por profissional
habilitado, onde conste que os produtos entregues e instalados atendem os requisitos estabelecidos pelo Corpo de



11/05/2021 SEI/CREA-PR - 0423101 - Ordem de Compra e/ou Serviço

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=458590&inf… 4/4

Bombeiros do Paraná, em especial no que diz respeito ao componente retardante de chamas, conforme disposto no
item 7, do Anexo I, do Edital.
6. Para agendamentos entrar em contato com o Sr. José Luiz Dihl, por intermédio do e-mail: jose_luiz@crea-pr.org.br
ou telefone (42) 3219-5300.
6. EMISSOR E AUTENTICIDADE
OCS elaborada e registrada em Curitiba-PR, 11/01/2021, no Departamento de Suprimentos e Serviços por: 
DEBORAH ALINE DA SILVA TORRES - 1664 
A autenticidade desta OCS poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), por meio do nº
100/2021 e do protocolo nº 313869/2020.

Documento assinado eletronicamente por Deborah Aline da Silva Torres, Agente Administrativo(a), em 12/01/2021, às
10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador
0423101 e o código CRC E04C06F0.
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