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Rua Antônio Chiqueto, 608 - Centro - CEP 87345-000 

Campina da Lagoa PR 
CNPJ 09.676.731/0001-26 
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O.D. YI~IR 
Planilha de Serviços Referente as Ligações e execução de instalação de 
sistema esgotamento sanitário (Fossa séptica e sumidouro) nas 18 Unidades 
Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida - Sub 50 - Distrito Santo 
Rei Município de Nova Cantu - PR. 

Para Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 

NO Descrição Qtde. Valor 
Item 

1 Escavação manual de terra para fossa 18 1.746,00 
séptica, volume 1 ,8 m3 por unidade. 

2 Vedação com concreto da fossa séptica , 18 1.864,00 
utilizando formas em madeira, 
reaproveitamento 2 vezes, volume 0,5m3 

de concreto por unidade. Conforme 
croqui em anexo. 

3 Ligação com tubo de 1 OOmm do vaso 18 954,00 
sanitário da unidade passando pela fossa 
séptica e ligando a mesma ao sumidouro, 
incluindo ligação de caixa de gordura ao 
sumidouro. 

4 Execução de anel com tijolos, de 18 1.236,00 
diâmetro 1,5m. 

TOTAL 5.800,00 

Campina da Lagoa, PR., 19 de junho de 2015. 
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O. A. VIEIRA E CIA L TOA- ME CNPJ N° 09.676.731/0001-26 
RUA ANTONIO CHIQUETO N° 608 CEP 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA PARANÁ 
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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: O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 

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 junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 n~ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:29:44 do dia 06/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/09/2015. 
Código de controle da certidão: 6299.0B90.DOBE.DA2F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

I 9/06/20 15 09: I O 



https :/ /webp. caixa.gov. br/Em presa/Crf/Crf/F geC 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0967673110001-26 

Razão Social: O A VIEIRA 

Endereço: RUA ANTONIO CHIQUETO 608 SEDE I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA I 
PR I 87345-000 

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 Serviço - 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: 17/06/2015 a 16/07/2015 

Certificação Número: 2015061705100015806205 

Informação obtida em 19/ 06/2015, às 09:16:23. 

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

19/06/20 I 5 09: 16 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013308151-72 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.676.731/0001-26 
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. 

Página! áel 

Válida até 15110/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

EmHioo via Internet Püblic8 (17/0612015 08:53:06) 



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 

QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, 
centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, 
portador da Cédula de Identidade RG n. 1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no 
CPF/MF sob o n. 407.605.459-87; titular da Empresária sob O. A. VIEIRA - ME, com 
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de 
Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob o NIRE n. 41106349868 em sessão de 03/07/2008 e devidàmente 
inscrita no CNPJ n. 09.676.731/0001 -26, fazendo uso do que permite o §3°, ao 2.rt~go 
96b, da Lei n°1 0.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 1 O, da · Lei 
Complementar n° 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIA 
em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio GIL~ANE 
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente e domiciliéttl t)· _na 
Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa·- PR, 
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.056.201 -0 e devidamente 
inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, passando a constituir o tipo :jtiridi"co 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo pr.':?sente 
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente todos os sócios: , -.. 

Cláusula 1a : A sociedade girará sob o nome empresarial O. A. VIEIRA & CIA LTDA
ME e terá sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e 
Co ... ~arca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, podendo estabelecer fil iais ou 
sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais 
vigentes. 

Cláusula 2a: O capital social será constituído utilizando-se do acervo do capital social 
da empresária supracitada, pertencente ao titular OZEIA ANTUNES VIEIRA é de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas de valor nominal de R$1,00. (Um 
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, sócio ingressante, 
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste ato em boa corrente moeda 
nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando o capital social da empresa 
ora constituído no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divid idos em 40.000 
(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada uma e ficam assim 
distribuído entre os sócios: 

NOME 
OZEIA ANTUNES VIEIRA 
GILVANE EVERTON FERREIRA 
TOTAL 

VALOR 
20.000,00 
20.000,00 
40.000,00 

QUOTAS 
20.000 
20.000 
40.000 

.Cláusula 3a: A sociedade tem por objetivo social principal a exploração do ramo 
. pdncipal de: 42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias e ramos secundários de: 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.13-8-00 -
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11 -4-00 - Coleta de resíduos não
perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário 

• 



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 

QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 71 12-0/00 - Serviços 
de engenharia. 

Cláusula 4a: A sociedade iniciou suas atividades em 30/01/2003 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

Cláusulasa: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. · ·· ··. · 

Cláusula sa: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas q1,1otas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. ~ ·· 

Cláusula7a: A administração da sociedade caberá OZEIA ANTUNES VIEIRA, com t>s 
pot,;..::res e atribuições de Administrador, ·autorizado o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse s-Jcii!ih)u 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiro5, .bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sódo.' 

§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir 
procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de 
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no 
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

· § 2° - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no 
art. 01.061 da lei 10.406/2002 . 

... 
Cláusula aa: Ao término de cada exercrcro social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. · 

Cláusula ga: A sociedade fica desobriga da realização de reunião anual de sócios 
para prestação de contas e demais deliberações com base no artigo 70 da Lei 
complementar n°. 123 de 14/12/2006. 

1 a As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar 
n°. 123/14/12/2006. 
2a ..... s Reuniões dos sócios quando necessárias serão convocadas pelos sócios e 
obedecera a quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002. 
3a A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro ato societário com 
exceção da alteração contratual com base no artigo 71 da Lei complementar no. 
123/12/2006. I 
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C NTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇAO DE EMPRESARIO ~q Cantil· 

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME 

CNPJ N. 09.676.731/0001-26 
Cláusula 10a: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 11a: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula 12a: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
ativ:.iades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possí'!el ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à :(i8!a : da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. · ~ 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em. que a 
sociedade se resolva em relação a seu único sócio. 

Cláusula 13a: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em vkl:IJ~ de 
condenação crimina l, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede~ :=J.inda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por · crime falimér.ta:, 'de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
conLra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 14a: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente 
instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente 
por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos 

Campina da Lagoa - PR, 20 de maio de 201 O 

{Pyv-' lJri(::__ .. '-v~ ' . 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 

:v.:.\lt--:= ___ -:: .. -:-:-...... - ... -- .·. ---= . __ :-
!f~,-~ JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
f.,~,, § CERTWICO O REGISTRO EM: O 7 /O 6/2 O 1 O 
r':r~:;....,: ~ SOB NUMERO: 41206789045 , 
~·-~'~I Protocolo: 10/604865-1. DE 01/06/2010 11// 
'ttv"'t\ 1 l<.-1/ 
f~(ç~H A. VIEIRA • c IA LTDA ME LUIZ CARLOS sÃLvÃRo 
~ ~~ SECRETARIO GERAL 

t1J'til' ··•--_: ... ,,';-.. ·• . '· · .. c;• . - . ·- , .. , ' .. · · -- ' • ..... ~ . . . 
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 
. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta 
cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de 
Identidade RG n. 1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87 
e JOSIAS FERREIRA VIEIRA, brasileiro, ·maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado 
junto à Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, 
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente 
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77; sócios da O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e terá sede 
e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa 
- PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731 /0001 -26, devidamente registrada 
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41 106349868 em 
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 
41206789045 em 07/06/201 O, com alterações sob n. 20109327209 em 23/09/201 O; sob n. 
20123702810 em 15/05/2012; sob n. 2012608112 3 em 07/12/2012 e sob n. 20134951140 em 21 
de agosto de 2013, resolvem alterar o contrato social e alterações havidas e o fazem por este 
instrumento na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 13
• DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil rea is), totalmente integralizados, passa ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , 
sendo que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são integralizados aproveitando lucro acumulado no 
exercício apurado no balanço patrimonial com encerramento em 31/12/2014, dividido em 
200.000 (duzentas mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um real cada uma). 

SÓCIOS 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 
JOSIAS. FERREIRA VIEIRA 
TOTAL 

CLÁUSULA 2a. DA INAL TERAÇÃO -
atingidas por esta alteração. 

Permanecem 

VALOR 

R$ 198.000,00 
R$ 2.000,00 
R$ 200.000,00 

inalteradas as demais 

QUOTAS 

198.000 
2.000 

200.000 

cláusulas não 

CLÁUSULA 3a. DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas, resolvem 
consolidar o contrato social e alterações, adequando-se- a Lei 10.406 de 10/01 /2002 com a 
seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

"0. A. VIEIRA & CIA L TOA- ME" 
CNPJ n. 09.676.731/0001-26 

NIRE n. 41206789045 

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e 
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS 
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado junto à Rua 



O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-
000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente inscrito no 
CPF sob o n ~ 065.042.049-77, que tem entre si constituída uma sociedade por quotas de 
responsabil idade limitada que gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA- ME e 
tem sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina 
da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26, devidamente 
registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 
.03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 
41206789045 em 07/06/2010. 

13
.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA -ME e terá sede e 

domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa 
PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001 -26, devidamente registrada na 
M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 03/07/2008, 
com registro de constitu ição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 41206789045 em 
07/06/201 b, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, 
obedecendo as disposições legais vigentes. 

23
.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades no dia 

03/07/2008. 

33
.: O capital da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados, 

dividido em 200.000 (duzentos mil quotas) cada uma e ficando assim distribuído. 

SÓCIOS 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 
JOSIAS FERREIRA VIEIRA 
TOTAL 

VALOR 

R$ 198.000,00 
R$ 2.000,00 
R$ 200.000,00 

QUOTAS 

198.000 
2.000 

200.000 

43
.: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 

53
.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, nós termos da lei em vigor. 

63
.: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo de: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e 

ferrovias e ramos secundários de: 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11-4-00 - Coleta de 
resíduos não-perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 - Serviços de 
engenharia. 

73
.: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida individualmente pelo 

sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios 



O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente , perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar 
todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§ 1°. É vedado uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituírem, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

sa.: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a título de remuneração 
"Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que será levada a conta 
de despesas administrativas. 

ga.: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser 
procedido o Balanço patrimonial da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas 
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às quotas 
que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou 
ficarem em reserva na sociedade. 

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual , não 
poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a maioria absoluta do capital 
social da empresa, e sim por comum acordo. 

1 oa.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o 
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou 
outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a liquidação e, 
solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros do "de cujus" quitados de 
seus haveres, se exi'stirem, estes de conformidade com o Formal de Partilha, devidamente 
homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de 
ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive, apresentando para arquivamento o 
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná. 

Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar, 
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo impedimento legal quanto à 
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos sócios 
sobreviventes. 

11a.: O Administrador declara, sob as penas da lei , de que não está impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação cri minal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevari cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, con tra norrnas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé públ ica,ou a propriedade. 

12a A sociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestação de 
contas e demais deliberações, com base no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 de 
14/12/2006. 

1° - As deliberações, sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 
de 14/12/2006. 
2° - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios e obedecera a 
quorum estabelecido no código civil brasi leiro da Lei 10.406/2002. 
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societário com exceção da 
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006. 

13a.: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa- Pr, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e por seus herdeiros, a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 

(
~

1
__ 
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• ~am~~a da Lagoa - PR, 06 de abril de 2015 . 

. · .• (_~ . ( .-;.1~ (d/ l-L - L~ -----L . ' 

ZE A ANTUNES VIEIRA 

,p . .("' 
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JOSIAS FERREIRA VIEIRA 
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NOME DO (completo sem abreviaturas) 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 
NACIONALIDADE ESTACO CIVIL 

BRASILEIRO Casado(a ) 

(se casado) 

Mt8]F0 
FILHO OE (pa~ 

NIVALDO ANTUNES VIEIRA MARIA CONCEIÇÃO 

NASCIDO EM (dala de nasclmenlo) IDENTIDADE. número 

21 - 10-1957 1.964.846 SSP 

EMANCIPADO POR (fonna de emanclpaçao- somenle no caso de menor) 

OOMICILIAOO NA . (lOGRADOURO- rua, av, ele.) 

RUA ANTONIO CHIQUETO 
COMPLEMENTO CEP 

CASA 87345 - 000 

DA LAGOA PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de' exercer atividade empresária, que não possui OL1tro ~egistro.áe 
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: 

DO ATO DO EVENTO 

O. A·. VIEIRA - ME 
LOGRADOURO (rua, av, ele.) 

RUA ANTONIO CHIQUETO 
COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP 

TERREO CENTRO 87345- 000 

DA LAGOA 

VALOR DO CAPITAL (por e.>denso) 

(VINTE MIL REAIS) 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4211-1/01 
Atividades secund:trias 

4221-9/03 

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEMENTO, MUNICIPAL 

7112- 0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

Ll:lil ite"Aste VanlantH:!'' ,__ 

VOGAL - T 4/. 

DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA 
N!RE anterior 

' 
,(~ -

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTWICO O REGISTRO EM: 07/06/201 O 
SOB NUMERO: 20106048643 
Protocolo: 10/604864-3, DE 01/06/201 O 

LUIZ CARLOS SÁLVt\RO 
SECRETARIO GERAL 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO no 05212015 
DISPENSA DE LICITAÇÃO no 01212015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 052/2015, Dispensa 
de Licitação n° 012/2015, que tem como objeto a Contratação de Serviços para Execução 
de Fossas Sépticas, em Unidades Habitacionais no Distrito de Santo Rei, conforme 
especificação. 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Torna-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à empresa: 

"0. A. VIEIRA, Inscrito no CNPJ sob o n° 09.676.73110001-26, no valor total 
de R$-5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais)". 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Maio de 2.015. 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT FL N.o·-~-----~ 

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 _"'-i.. __ .J.. ___ _ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 °"'<7 ca.,t•J _ç· 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como os pareceres constantes do processo, poderá o Sr. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do Processo Licitatório 

n° 052/2015, Dispensa de Licitação n° 012/2015, tendo em vista a necessidade da 

Contratação do item, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Maio de 2.015. 

l~~ ?L_ 
Dr. DIVONSIR ~ -F 

OAB-PR no 4:::s· 

I 
Assessor Jurídico 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 052/2015 

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Aguisi~ão de Servi~os de Constru~ão de Fossa SéQtica - Unidades 
Habitacionais Santo Rei. . 
VALOR ESTIMADO- R$-5.800,00 (Cinco Mil, Oitocentos Reais). 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: 

Vis DATA: 27 I 05 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

~ 
~ , , 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: ~)- I OS 1~\.: 

PARA: 
ASSESSOR JURIDICO 

In.exigível Concorrência Convite 

Visto: DATA: C\ I os I 1:, 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN ---:;~@:~:;;; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ...-, ,. 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Maio de 2.015. 

Ilmo. Sr. 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu-Pr. 

Solicito através deste, a Contratação de Serviços para construção 
de 18 Fossas Sépticas, nas Unidades Habitacionais do Distrito de Santo Rei. 

Certo em poder contar com Vossa sempre pronta atenção, 
aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. 

Grato 

Sec ~r'ía ...... Ünicípal de Infra-Estrutura 
Nova Cantu- Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

Nova Cantu ...... ./ ........ ./2015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 


