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M Gmail 
	

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgmaiLcom> 

cotação de preço Bujaru 
3 mensagens 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb@gmail.com> 	 25 de agosto de 2021 11:43 
Para: mmsprojetoengenharia©gmail.com  

Bom dia 
Gostaria de fazer uma cotação de preço referente a contratação de empresa para o serviço de adequação e 
substituição de parque de iluminação pública com utilização de pontos de luminárias de led incluindo mão de obra de 
retirada das luminárias antigas e a instalação das novas e a manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peça, para a Prefeitura Municipal de Bujaru. 
Peço que me envie a cotação em PDF com as informações da empresa, datada e devidamente assinada. Segue 
planilha em anexo. 
Atenciosamente, 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Bujaru. 

RELAÇÃO DE MATERIAL - BUJARU.xlsx 
11K 

MMS ENGENHARIA <mmsprojetoengenhariagma il. com> 	 31 de agosto de 2021 09:05 
Para: Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgma il. com> 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Bom dia, segue a proposta de cotação de preço 

Atenciosamente 

Marlon Lopes da Silva 
Sócio Proprietário 
Engenheiro Civil 
CREA-PA: 151336153-8 
Fone: (91)-981096640 

ije proposta de preço Bujaru-PA.docx 
170K 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgmaiI.com> 	 31 de agosto de 2021 09:13 
Para: MMS ENGENHARIA <mmsprojetoengenharia@gmail.com> 

Recebido. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 



14/09/2021 10:31 	 Gmail - cotação de preço Bujaru 

M Omail 
	

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgmaiI.com> 

cotação de preço Bujaru 
3 mensagens 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb©gmail.com> 	 26 de agosto de 2021 08:27 
Para: terraluzempreendimentos@gmail.com  

Bom dia 
Gostaria de fazer uma cotação de preço referente a contratação de empresa para o serviço de adequação e 
substituição de parque de iluminação pública com utilização de pontos de luminárias de led incluindo mão de obra de 
retirada das luminárias antigas e a instalação das novas e a manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peça, para a Prefeitura Municipal de Bujaru. 
Peço que me envie a cotação em PDF com as informações da empresa, datada e devidamente assinada. Segue 
planilha em anexo. 
Atenciosamente, 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Bujaru. 

RELAÇÃO DE MATERIAL - BUJARU.xlsx 
11K 

terraluz terraluz <terraluzempreendimentosgmail.com> 	 3 de setembro de 2021 14:09 
Para: Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb@gmail.com> 

Boa tarde, segue nossa cotação de preços. 

Att. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

OBS: Favor acusar recebimento. 

At.te, 

Terra Luz Construções e Serviços LTDA 
91 3353-9430 

PROPOSTA DE PREÇO TERRA LUZ 25.08.2021.pdf 
281K 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb@gmail.com> 	 8 de setembro de 2021 08:24 
Para: terraluz terraluz <terraIuzempreendimentosgmail.com> 

Recebido. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=edd74e6feb&view=pt&searcb=all&permthid=thread-a%3Ar-85465535701  5964661 2&simpl=msg-a%3Ar-8544... 111 



14/09/2021 10:31 	 Gmail - cotação de preço Bujaru 

P1 Omail 
	

Setor de Compras bujaru <setordecompras bujaru pmbgmaiI.com> 

cotação de preço Bujaru 
3 mensagens 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgmail.com> 	 13 de setembro de 2021 09:49 
Para: tssilva-eng@outlook.com  

Bom dia 

Gostaria de fazer uma cotação de preço referente a contratação de empresa para o serviço de adequação e 

substituição de parque de iluminação pública com utilização de pontos de luminárias de led incluindo mão de obra de 

retirada das luminárias antigas e a instalação das novas e a manutenção preventiva e corretiva com reposição de 

peça, para a Prefeitura Municipal de Bujaru. 

Peço que me envie a cotação em PDF com as informações da empresa, datada e devidamente assinada. Segue 

planilha em anexo. 

Atenciosamente, 

Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Bujaru. 

CÊ RELAÇÃO DE MATERIAL - BUJARU.xlsx 
11K 

TS SILVA <TSSILVA-ENG@outlook.com> 	 14 de setembro de 2021 08:01 
Para: Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmbgmail.com> 

Bom dia, 

Segue Cotação de Preço. 

De: Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb©gmait.com> 
Enviado: segunda-feira, 13 de setembro de 202109:49 
Para: tssiIva-engoutIook.com  <tssiLva-engoutlook.com> 
Assunto: cotação de preço Bujaru 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

wn 001 - Proposta de preço Bujaru-PA.pdf 
294K 

Setor de Compras bujaru <setordecomprasbujarupmb©gmail.com> 	 14 de setembro de 2021 09:07 
Para: TS SILVA <TSSILVA-ENG@outlook.com> 

Recebido. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=edd74e6feb&view=pt&search=aII&permthid=thread-a%3Ar-281  76778011 83472928&simpl=msg-a%3Ar-2820. 	1/1 
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COTAÇÃO DE PREÇO 



TS SILVA LTDA - ME 
CNPJ: 03.085.706/000-1-91 - IE: 15.494.907-8 
Rua Raimundo Dias,971 Centro -- CEP: 68.445-000 - Barcarena/PA 
Fone: 91 - 98383-3909 / 91 - 98251-5775 	E-mail: tssilva-eng©outlook.com  TS SI{LVA 

Cliente: Prefeitura Municipal de Bujaru -PA 

Serviço: Cotação de preço 
Proposta N°: 

 

018/2021 Representante Raimundo Mauro 

A Prefeitura Municipal de Bujaru-PA. 

OTRATAÇÂO DE EMPREGA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO r.DJcA 
COM IJTiLIZAÇAO DE PONTOS DE LUMINARIAS DE LEI) INCLUINDO MÁ() DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMiNÁRIAS 
Arsfli(AS A ;NSTAI AÇAO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PRFVFNTiVA E Ct)RRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECA 

2ItEÇJ UI'IT T 

 

luminária de Led 50W Bivolt luz branca para iluminação 
pública, com geração de 5.000 lumens, com garantia 3 
anos contra defeito de fabricação, fator de potência 
mínima de 095, vida útil declarada de 30.000 h, sem 
base de rele , cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz,IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA 
PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 01 relé fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70mm e 
08 metros de cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de 
mao de bra de retirada das luminárias antigas e instação 
de luminária novas de led em poste de energia elétrica 
e realização do inventario qeorreferenciado nos pontos.  

    

 

UND 800 R$ 1.639,00 R$ 1.311.200,00 

2 

luminária de Led 100W Bivolt luz branca para iluminação 
pública, com geração de 10.000 lumens, com garantia 3 
anos contra defeito de fabricação, fator de potência 
mínima de 0,95, vida útil declarada de 30.000 n, sem 
base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA 
PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 01 relé fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70nim e 
08 metros de cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de 
mao de bra de retirada das luminárias antigas e instação 
de luminária novas de led em poste de energia elétrica 
e realização do inventario georreferenciado nos pontos.  

UND 400 R$ 1.705,00 R$ 682.000,00 

      



TS SILVA LTDA - ME 
CNPJ: 03.085.706/000-1-91 - IE: 15.494.907-8 
Rua Raimundo Dias,971 Centro - CEP: 68.445-000 - Barcarena/PA 
Fone: 91 - 98383-3909 / 91 - 98251-5775 	E-mail: tssilva-engoutlook.com  rs SELVA, 

luminária de Led 150W Bivolt luz branca para iluminação 
pública, com geração de 15.000 lumens, com garantia 3 
anos contra defeito de fabricação, fator de potência 
mínima de 095, vida útil declarada de 50.000 h, sem 
base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA 
PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 01 	relê fotoelétrico 	NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70mm e 
08 metros de cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de 
mao de bra de retirada das luminárias antigas e instação 
de luminária novas de led em poste de energia elétrica 
e realização do inventario georreferenciado nos pontos. 

UND 300 R$ 1.881,00 R$564.300,00 

luminária de Led 200W Bivolt luz branca para iluminação 
pública, com geração de 20.000 lumens, com garantia 3 
anos contra defeito de fabricação, fator de potência 
mínima de 0,95, vida útil declarada de 50.000 h, sem 
base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA 
PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 01 	relé fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70mm e 
08 metros de cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de 
mao de bra de retirada das luminárias antigas e instação 
de luminária novas de led em poste de energia elétrica 
e realização do inventario georreferenciado nos pontos. 

UNO 200 R$2.145,00 R$429.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE 01 R$ 2.986.500,00 

Prestação de serviço com fornecimento de material para 
manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	no 	sistema 	de 

iluminação pública, 	incluindo ruas, avenidas, trevos, 	MÊS 	12 	R$ 48.400,00 praças e bairros rurais, com total de 1.297 pontos de 
iluminação com atendimento através de solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras. 

R$ 580.800,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE 02 R$ 580.800,00 

Barcarena - Pará, 13 de setembro de 2021. 

4r e 

TS SILVA LTDA-ME 
CNPJ: 03.085.706/0001-91 

Diretor de Projeto 



CNP): N° 14.045.720.0001-88 INSC. EST. 15.343.964-5 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARÚ. 

A empresa TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ n° 14.045.720/0001-
88, localizada à Travessa Humaitá, n° 1749, Bairro: Marco, CEP: 66.093-093 - Belém-PA, por 
intermédio da sua representante legal, o Sr. JOÃO ROLIM NETO, portador da Carteira de 
Identidade n° 4244086 PC/PA e do CPF n° 067.307.914-70, vem apresentar proposta de preço: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LEO INCLUINDO MÃO DE 
OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ISERVIÇO UNO. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
luminária de 	Led 	50W Bivolt luz branca 	para 
iluminação 	pública, 	com 	geração 	de 	5.000 
lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida 
útil declarada de 30.000 h, sem base de rele , cor 
e temperatura branco frio (6500k), frequência 50-
60hz,IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO 
INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1 ,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 	01 	relé 	fotoelétrico 	NF 	220v, 	02 
parafusos máquina 	16x125mm, 02 conectores 
perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 
2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada 
das luminárias antigas e instação de luminária 
novas de Ied em poste de energia elétrica e 
realização 	do 	inventario 	georreferenciado 	nos 
pontos. 

UND 800 R$ 1.550,00 R$ 1.240.000,00 

2 

luminária de Led 100W Bivolt luz branca para 
iluminação 	pública, 	com 	geração 	de 	10.000 
lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida 
útil declarada de 30.000 h, sem base de rele, cor 
e temperatura branco frio (6500k), frequência 50-
60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO 
INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1 ,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 	01 	relé 	fotoelétrico 	NF 	220v, 	02 
parafusos máquina 	16x125mm, 02 conectores 
perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 
2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada 
das luminárias antigas e instação de luminária 
novas de led em poste de energia elétrica e 
realização 	do 	inventario 	georreferenciado 	nos 
pontos. 

UND 400 R$ 1.600,00 R$ 640.000,00 

3 

luminária de Led 150W Bivolt luz branca para 
iluminação 	pública, 	com 	geração 	de 	15.000 
lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida 
útil declarada de 50.000 h, sem base de rele, cor 
e temperatura branco frio (6500k), frequência 50- 
60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO 
INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1 ,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 	01 	relé 	fotoelétrico 	NF 	220v, 	02 
sarafusos másuina 	16x125mm, 	02 conectores 

UND 300 R$ 1.750,00 R$ 525.000,00 

ENDEREÇO:TRAVESSA HUMITÁ N1749, BAIRRO: MARCO-BELÉM-PA CEP: 66.093-046 

Contato: (91) 992594510 / Email: terraluzconstrucoes@gmaiI.com  



CNPJ: N° 14.045.720.0001-88 INSC. EST. 15.343.964-5 

perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 
2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada 
das luminárias antigas e instação de luminária 
novas de led em poste de energia elétrica e 
realização do inventario georreferenciado nos 
ontos. 

       

4 

luminária de Led 200W Bivolt luz branca para 
iluminação pública, com geração de 20.000 
lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida 
útil declarada de 50.000 h, sem base de rele, cor 
e temperatura branco frio (6500k), frequência 50-
60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO 
INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo 
de 1,5m, 48mm, curvo com sapata e dois furos de 
fixação, 01 relé fotoelétrico NF 220v, 02 
parafusos máquina 16x125mm, 02 conectores 
perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 
2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada 
das luminárias antigas e instação de luminária 
novas de led em poste de energia elétrica e 
realização do inventario georreferenciado nos 
pontos 

UND 200 

 

R$ 1.900,00 

 

R$ 380.000,00 

 

PREÇO 	 TE 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO (iND QUANT 	PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
Prestação 	de 	serviço 	com 	fornecimento 	de 
material para manutenção preventiva e corretiva 
no sistema de iluminação pública, incluindo ruas, 
avenidas, trevos, praças e bairros rurais, com 
total 	de 	1.297 	pontos 	de 	iluminação 	com 
atendimento através de solicitação da Secretaria 
Municiaal de Obras. 

MS 12 R$ 47.500,00 R$ 570.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE 02 R$ 570.000,00 

Declaramos que nos responsabilizamos pela qualidade e garantia dos serviços. 

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas 
Dados Bancários para pagamento: BANPARÁ - AG: 20 - C/C: 9248-6. 
Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias. 

Belém/PA, 08 /0912021. 

TERRA LUZCONSTRUçOES E SERVIÇOS LTDÀ-EPP 
CNPJ N': 14.045.720/0001.*0 

JOÃO ROIAM NETO 
EMPRESÁRIO, SOLTEIRO 
sócio ADIMIN)STRÉtDØR 

ENDEREÇO:TRAVESSA HUMITÁ N1749, BAIRRO: MARCO-BELÉM-PA CEP: 66.093-046 

Contato: (91) 992594510 / Email: terraluzconstrucoes@gmail.com  



M M S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 33.206.41510001-75 
End.: Rua Areia Branca n° 61 - Marambaia - Belém - Pará. 
E-mail: mmsprojetoengenhariagmaiI.com  
Tel.: +55 (91) 98109-6640 

+55 (91) 98174-1443 MMS 

PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura Municipal de Bujaru - PA. 

LOTE 01 

ITEM 
	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 
	

UND. QUANT. PREÇO UNLT. 	PREÇO TOTAL 

1 

2 

3 

4 

luminária de Led 50W Bivolt luz branca para iluminação pública, com 
geração de 5.000 lumens. com  garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 095, vida útil declarada de 
30,000 h, sem base de rele cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz,IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO INMETRO. 
Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1,5m, 48mm, curvo com sapata 
e dois furos de fixação, 01 relê fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125rnm, 02 conectores perfurantes lOmm e 08 metros de 
cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada das 
luminárias antigas e instação de luminária novas de led em poste de 
energia elétrica e realização do inventario georreferenciado nos 
pontos. 
luminária de Led 100W Bivolt luz branca para iluminação pública, com 
geração de 10.000 lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida útil declarada de 
30.000 h, sem base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO INMETRO. 
Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1,5m, 48mm, curvo com sapata 
e dois furos de fixação, 01 relê fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70rnm e 08 metros de 
cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada das 
luminárias antigas e instação de luminária novas de led em poste de 
energia elétrica e realização do inventario georreferenciado nos 
pontos. 
luminária de Led 150W Bivolt luz branca para iluminação pública, com 
geração de 15.000 lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida útil declarada de 
50.000 h, sem base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO INMETRO. 
Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1 ,5m, 48mm, curvo com sapata 
e dois furos de fixação, 01 relê fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70mm e 08 metros de 
cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada das 
luminárias antigas e instação de luminária novas de led em poste de 
energia elétrica e realização do inventario georreferenciado nos 
pontos. 
luminária de Led 200W Bivolt luz branca para iluminação pública, com 
geração de 20.000 lumens, com garantia 3 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0,95, vida útil declarada de 
50.000 h, sem base de rele, cor e temperatura branco frio (6500k), 
frequência 50-60hz, IRC 70 e IP 65. CERTIFICADA PELO INMETRO. 
Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1,5m, 48mm, curvo com sapata 
e dois furos de fixação, 01 relé fotoelétrico NF 220v, 02 parafusos 
máquina 16x125mm, 02 conectores perfurantes 70rnm e 08 metros de 
cabo flexível 2,5mm. Incluso serviço de mao de bra de retirada das 
luminárias antigas e instação de luminária novas de led em poste de 

UND 800 R$ 1 490,00 	R$ 1.192.000,00 

UNO 400 R$ 1.550,00 	R$ 620.000,00 

UND 300 R$ 1.710,00 	R$ 513.000,00 

UNO 200 R$ 1.950,00 R$ 390.000,00 

11 P á g 1 ri 



M M S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 33.206.41510001-75 
End.: Rua Areia Branca n° 61 - Marambaia - Belém - Pará. 
E-mail: mmsprojetoengenhariagmail.com  
Tel.: +55 (91) 98109-6640 

+55 (91) 98174-1443 

elétrica e realização do inventario georreferenciado nos 

MMS 

energia 
pontos. 

PREÇO TOTAL DO LOTE 01 
	

R$ 2.715.000,00 

LOTE 02 

ITEM 
	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO 	 UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

Prestação de serviço com fornecimento de material para manutençãc 
preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública, incluindc ruas, 
avenidas, trevos, praças e bairros rurais, com total de 1.297 pontos de 	MES 
iluminação com atendimento através de solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras. 

12 	R$44.000,00 	R$528.000,00 

 

PREÇO TOTAL DO LOTE 02 

  

R$ 528000,00 

    

Belém - PA, 31 de agosto de 2021. 

Eng° Civil 
CE -PA I513153- 

M M S PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 33.206.415/0001-75 

íI 

21 
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