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Rua Antônio Chiqueto, 608 - Centro - CEP 87345-000 
Campina da Lagoa PR 

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "F" CNPJ 09.676.73110001-26 
lnscr. Mun. 5.4.2354 

1• Via Cliente (Branca) 2' Vi~ Conlab (Verde) 3• Jornal (Fixa) 

GRAFJCAMP L flagio Neto· Campina da lago<>· PR. • CNPJ 07.247.796(0001·20 
Fone (44)3~2·1362 • 05 BLS. 25x3 de 051 A 175 A UI. Mun. 0409 0312010 

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA 

0054 

.J6,q CA~u 
N.o fC" 

TOTAL 



18/7/201{, Compro~.ente de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou-.er qualquer di-.ergência, prm.1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

09.676.731/0001 -26 
-~ATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

O. A. VIBRA & CIA LTDA ·ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
""****""** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

03/07/2008 

77.19-5-99 ·Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente , sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

38.11-4-00- Coleta de resíduos não-perigosos 
81.29-0-00 ·Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
42.11-1-01- Construção de rodovias e ferrovias 
41 .20-4-00- Construção de edifícios 
42.13-8·00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R ANTONIO CHIQUETO 
NÚMERO 

608 

MUNICÍPIO 

COMPLEMENTO 

' EP 

87.345-000 
BAJRRO/DISTRrrO 

cerrRO CAMPINA DA LAGOA 
UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/07/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 18/07/2014 às 09:10:10 (data e hora de Brasília). 

I Voltar I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

****'**** 

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/07/2014 

http://WMV.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/1 



1&712014 Coos~ta à Certidã:> Negatila de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 011932014-88888731 
Nome: O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscre\er quaisquer dí\Adas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em 
c;eu nome relativas a contribuições administradas pela 

ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais , refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições de\Adas, 
por lei, a terceiros, inclusi\e às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre\Astas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- a\erbação de obra de construção ci'IAI no Registro de 
'rnó\eis; 

redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma indi\Adual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à 
finalidade para a qual foi emitida e à \erificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 20/01/2014. 
Válida até 19/07/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

http:/ /cnd.dataprev.g (JIJ.br/C\\S/c:ontel4o/cnd/cnd.htrn 

.... 
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BRASil Acesso à informação 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS lRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\1denciàrias e as contribuições de\1das, por lei, a terceiros, inclusi\e as inscritas em Dí\1da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à 'lleri1icação de sua autenticidade na internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> . 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:28:35 do dia 25/04/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/10/2014. 
Código de controle da certidão: 288E.DF49.11A4.EBCA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!la 
~para 1mpressao 

01~.0 ap 6'\!lBfieN. OW!lJe~ ~ e}P'lSOO:) . 
http://wNw.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConJuntaSeg~a/ResultadoSegVia.asp?NI=096767310001 26&Tipo= 1 



18/7/2014 https:/fiMw.t.sifge.caixa.gov.br!Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 15169422&VARPessoa=15169422&VARUf=PR&VA. . . 
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C.~IXA ECONÓMICA FEDERAL 

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: 14/07/2014 a 12/08/2014 

Certificação Número: 2014071411164459238229 

Informação obtida em 18/07/2014, às 09:03 :00. 

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

https:/fiMw.t.sifge.caixa.gov.br!Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15169422&VARPessoa=15169422&VARUf=PR&VARinsc. . . 1/1 



1Sf7/201~· Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dil.ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 1207 4399-34 

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

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\er 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 requerente, nesta data. 

Finalidade : Simples 'verificação 

A autenticidade desta Certidão de'verá ser confirmada 'v1a Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 15/11/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 1207 4399-34 

Emitida Eletronicamente via Internet 
18/07/2014 .09:05:14 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/iw.IM!.arinternetpr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=09.676.731/0001-26&eCadicms=&eNumlmage=>aue23&eFinalidade=S. .. 111 



PODER JUDICIÁRIO 
,JUSTIÇA DO TH..i"-BALHO 

-J1 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: O. A. VI EIRA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09 . 676.731/0001- 26 
Certidão n°: 52705267/2014 
Expedição: 18/07/2014, às 09:07:04 
Validade: 13/01/2015 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Cer t ifica- se que O. A . VIEIRA & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.676.731/0001-26, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Lei s do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Reso lução Administra t iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr i bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A acei t ação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalh i stas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 
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MUNICIPIO 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 04512014 
DISPENSA DE LICITAÇÃO no 01512014 

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° 045/2014, Dispensa 
de Licitação no 015/2014, que tem corno objeto a Contratação de Caminhão Caçamba, 
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 de R$-
7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)". 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Julho de 2.014. 

/ G pq o::;o/4 
~ ku ~ tdJ _7 11..)L t-W 

gq~,- ~ ~ &G-

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 CAN'FU #JÁ~-----· 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 ~ J --.~o/ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ~ 

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° 045/2014, Dispensa de Licitação n° 015/2014, tendo em vista a necessidade da 

Contratação do item, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Julho de 2.014. 

\)' 
Dr. DIVONSI~~ L 

OAB-PR no 4.05;- j 
Assessor Jurídico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE; NOVA CAf!l:U 0~ ---"t?-

ESTADODOPARANA - -@. 
CNPJ 77.845.39410001-03 - v - .-~ 1 

r---~~----------~------------------------------~---
PROCESSO LICITA TÓRIO no 045/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Caminhão para transporte de terra e cascalho. 

VALOR ESTIMADO - R$-7.500.00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). 

Dotação: 

Fonte: 

Visto 

PARA: 

SÃO I 
_JJ!)o.J~ 

DATA: 01 I 07 I 2014 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

PARA: 
' ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Concorrência 

Visto: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 

DAT 

Convite 

Divo-nsir Gr 
OAB I PR 4.058 

CPF 033.848.709· 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANJ:Uc/~- ---y 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFA-ESTRUTURA ~ 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de 2.014. 

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

Solicito através deste, em regime de urgência, a contratação de 
Caminhão Caçamba para 15 dias, para o transporte de cascalho e terras. 

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

Grato 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Nova Cantu - Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

Nova Cantu Ll.~./ . .a·::r. . ./2014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 


