
r~"'f ,g, Prefeitura Municipal de Cascavel- PR 

rf:r~~ 
Série do DoC\Jmento 

Secretaria Municipal de Finanças trõni 
NFS-e - Nota Eletrônica de 

~\ Fone: O- http://www.cascavel.pr.gov.br 
Serviços 

Dali Plan Terraplenagens e Construçoes Ltda. - Epp 
Da li Cleaner 
RUA ROMAO CHRUN.268- BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 
CEP 85813-130- Fone (45) 3333-5444 -Cascavel- PR 
Inscrição Municipal4565800- CPF/CNPJ 86.753.498/0001-89 

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica 
Natureza da Operaçao I Data de Emissao da NFS-e I CO digo de Verificaçao de AutenUcidade Número da Nota Fiscal 
Tributação fora do município 6/8/2015 10:53:42 04 FC F7 
Número do RPS I Série do RPS l Data de Emissao do RPS 60 

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: htt~:/lwww.issnetonline.eom.br/cascavel/online 

Dados do Tomador de Serviços 
CNPJ/CPF llnscriçao Municipal! Razão Social 
77.845.394/0001 -03 MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Endereço Número I Complemento l ~~~TRO RUA V EREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 
CEP I Cidade 1 UF Telefone l e-mait 
87330-000 Nova Cantu I PR (44)3527-1281 

Descrição dos Serviços 

Serviços Prestados na Execução de Projeto de Engenharia , levantamento topografico. laudo de sondagem. geotécnico e laudo hidrológico 
para construção de 05 (cinco) pontes de concreto e 01 (um) Bueiro de Concreto no município de Nova Cantu - PR . 

(~ 

-----~ í.;_, J'Y">-C, cs~'k'-s. 
~ sp-~ ,~.,,,..,..,_ c\G f2L ' 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN 

Atividade do MunK:Ipio I Alfquota I ~~~~~20o3 
70200- Lei 116 - Execução, Por Administração, Empreitada o.. . 2,00 702 

J COd. Nacional Atividade Economica 

4313400 

Valor Total dos Serviços I Desconto Incondicionado I g~~~T~s Base l Base de Cálculo Total do ISSQN IISSQN Retido Desconto Condicionado 

R$ 7.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.890,00 R$ 0,00 Sim R$ 0,00 

Retenções de Impostos 
PIS I COFINS I INSS IIRRF l CSLL l Outras RetençOes JISSQN 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,80 

I Valor Líquido da Nota Fiscal 

Informações Complementares 

DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 
AG: 4693-0 
C/C 28.457-2 
1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e 
li - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." 

ISS.NET -Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br 

R$ 7.732,20 

http:/ /www. issnetonline.com. br/cascavel/online/N otaDigital/N ovoLayoutNovaNota. aspx?.. . 06/08/20 15 
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~~ ~ Receita Federal 
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Comprovante de Inscrição e de Situaçã o Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurid 
RFB a sua atualização cadastral. 

ica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à 

li REPÚBLICA FE DERATIVA DO BRASIL 

NAL DA PESSOA JURÍDICA CADASTRO NACIO 

NÚt.ERO DE INSCRIÇÃO 

86.753.49810001 -89 
MATRIZ 

I COMPROVANTE DE 

I C 

INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
ADASTRAL 

DATA DE N!ERTURA 

01102/1994 

NOrvE EMPRESARW. 

DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LT DA. -EPP 

TITULO DO ESTABElECIMENTO INOrvE DE FANTASIA> 

DALL CLEANER 

CÓDIGO E OESCRIÇÁO OAAI'IVIO/\OE ECON0MCA PRINCIPI't 

43.13-4-00 ·Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÁOOAS ATMDADES ECONQMICAS SECUNDARIAS 

42.11 -1-01 ·Construção de rodovias e ferrovias 
49.30-2·01 - Transporte rodoviário de carga, exceto pro 
77.32-2-01 • Aluguel de máquinas e equipamentos para 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

l LOGRADOURO 

. R ROMA O CHRUM 

I CEP 
. 85.813-130 I 

I BAIRROIOISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I ~~FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFR) 

dutos perigosos e mudanças, municipal 
construçao sem operador, exceto andaimes 

I MJNICIPIO 
CASCAVEL 

I COM>LEMENTO 

I TELE~ONC 
(45) 3333-5444 

fLiÇI 
~ 

I SITUAÇÃO CADASTRAl 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO C AOASTRAI. 

0311112005 

I MOTIVO DE SITUACAo CI>DASlRI't 

I ~!:~.~~ ESPECW. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470 . de 30 de maio de 2014 . 

hora de Brasllia ). Emitido no dia 04/08/2015 às 11:21:52 (data e 

Consulta QSA I Capital Social 

I DATADA SITUAÇÃO ESPECW. ........ 

Página: 1/1 

Voltar 

0<1/08/20 15 I I :22 
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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: DALLAGNOL - TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE MATERIAIS LIMPEZA LTDA- EPP 
CNPJ: 86.753.498/0001-89 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que v1erem a ser apuradas, é certificado que nao constam 

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários admmistrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida 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 ambito 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 a 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 ás 14:13:55 do dia 23/03/2015 <hora e data de Brasília> . 

Válida até 19/09/2015. 

Cód igo de controle da certidão: C7C3.D46E.F48A.773A 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

()d !()SU'Jl\l < 1 1 · 11 
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hups://www.si fge. cai xa.gov. br/Empresa/Crf/Crf!FgcqF~mpri mirra ... 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

-~ 
I 
I 

Inscrição: 
Razão Social: 

86753498/0001·89 

DALLAGNOl TERRAPLENAGENS E COM DE MAT llMP LTDA Nome Fantasia:DALL CLEANER 

Endereço: R ROMAO CHRUM 268 I SAO CR!STOVAO I CASCAVEl/ PR I 85813-130 

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 identi ficada 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: 18/07/2015 a 16/08/2015 

Certificação Número: 2015071803494697914204 

Informação obtida em 04/08/2015, âs 11:07:23. 

i A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está J
1 I condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: I www.caixa.gov.br 

L----- ~ - - --- - - - -- - - - --- - - ·-
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: --- -:..._--- ----

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERé.io DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.- EPP '::~:> · '··· <.'· ·.-~:
CNPJ- 86 753 498 I 0001 - 89 : ~ . c: ·::., ~ 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRAro\sdctÀL.'.~ 

~ ' i:;~=-__...~~.Jv 

Motivos: 
- Alteração no objeto social; 
- Aumento no capital da sociedade; 
· Alteração no nome empresarial e; 
- Consolidação do Contrato Social. 

\ -=, :s--:~· · 
'<. C'"· .-' '(-- I 
·, .·~s~-··· -:.:/ 

·--' 1 .... ,~·!.- --:=:t .... .. -

ONEIVO DALLAGNOL · Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG n° 2.244.361-SSP·PR 
e CPF n° 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALLAGNOL -
TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
L TDA. - EPP, com sede e foro na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, na Rua Romão Chrum, n° 268, Bairro São 
Cristovão, CEP 85.813-130, com seu contrato social 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob n° 412.0304336.1, por despacho em sessão de 
21.02.1994 e última sob n° 20143777327, em sessão de 
23.06.2014; resolvem de comum acordo pelo presente 
instrumento partkular de alteração de contrato social, 
alterar as seguintes condições cláusulas e condições:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R$420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais), totalmente integralizado da forma 
prevista, fica elevado para o valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de 
reais), sendo um aumento de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil 
reais), o qual será integrallzado da seguinte forma: 

a - O sócio ONEIVO DALLAGNOL, que possui 403.200 (quatrocentas e três 
mil e duzentas) quotas, no valor de R$403.200,00 (quatrocentos e três mil 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: . . -. . ,-
DALLAGNQL- TERRAPLENAGENS E COMÊRCIO"bE '" . -, . ' ... 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP . ._ ,.,- :; . " 
CNPJ - 86 753 498/ 0001 - 89 ; ' ,_ .. \i 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCfA{~.;~ 
e duzentos reais), passa a possuir 960.000 ( novecentas~. -~-s~sseiita · mll) 
quotas, no valor de R$960.000,00 (novecentos e sessent~"rriit'te1a{sJ:· sendo 
um aumento de R$556.800,00 (quinhentos e cinquenta e se is mil e 
oitocent os reais), por este instrumento, o sócio, se compromete a 
integralizar junto a sociedade em moeda corre nte nacional, mediante 
depósito na conta-corrente da empresa até o dia 30 de junho de 2016. 

b - A sócia RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL, que possui 16.800 
(dezesse is mil e oitocentél s) quotas, no valor de R$16.800 ,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reai s), passa a possuir 40.000 (quarenta mil ) quotas , no va lor 
de R$40 .000,00 (quarenta mil reais), sendo um aumento de R$23. 200,00 
(vinte e t rês mil e duzentos reais), que integratiza neste ato, junto a 
sociedade , mediante moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da presente alteração, o capital 
social no valor de R$1 .000.000,00 (hum milhão de reais) totalmente 
subscrito e realizado na forma prevista neste ato e , dividido em 420.000 
(quat rocentos e vinte mil) de quotas , de R$1,00 (hum real) cada uma e , 
que fica assim distribuído entre os seus sócios quotistas: 

SÓCIOS %l QUOTAS CAPITAL R$ 

ONEIVO DALLAGNOL 96,00\ 960.000 960.000 ,00 
- ·---- - -

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,00 \ 40.000 40 .000,00 

T O TAIS 100,00 ) 1.000.000 1._ooo.ooo,ooJ 

CLÁUSULA TERCEIRA - Exclui -se do objeto sodal, o comércio de mate riais 
de limpeza, de higiene, de descartáveis e alimentos, a prestação dos 
serviços de instalação e assistência técnica em dosadores para máquinas de 
lavar roupas, louças e diluidores de produtos de limpeza. 

Parágrafo único - Doravante o objeto socia l é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavime ntação, readequação e cascalhamento de estradas 
rura is, const rução de pontes, bueiros, t ransportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA QUARTA- Por unanimidade dos sócios, a sociedade empresária 
limitada , passa girar sob o nome de DALL PLAN TERRAPLENAGENS E 
CONSTRUÇÕES L TOA. - EPP., assumindo o passivo e o ativo da empresa 
sucedida. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: .· 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCIO ÓE · :: 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP --~ . ~: . .. 
CNPJ- 86 753 498/0001 -89 . :::~ '<- ;~ 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOc'iAL \;,_\// 

' ' - b ' c->-.... .·:-;.. . ~~-~ v 
.-.G.$tiSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais dâúsütas e 
-toi<k.~ções vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO · Á vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 
2.031, da Lei no 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, 
atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a 
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002, aplicáveis a 
este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
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ONEIVO DALLAGNOL · Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, n° 2445, Country · CEP 85.812·050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818·SSP·PR e CPF no 
074.374.559·00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL • Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, no 2445, Country · CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG n° 2.244.361-SSP·PR 
e CPF no 408.970.109-06; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA. - EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, n· 268 - Bairro São Cristóvão, CEP 85.813-
130, com seu contrato social devidamente arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no 412.0304336.1, 
por despacho em sessão de 21.02 .1 994 e última alteração 
sob n° 20143777327, em sessão de 23.06.2014; resolvem de 
comum acordo pelo presente instrumento particular de 
alteração de contrato social, alterar as seguintes condições 
e proceder à CONSOLIDACÃO de conformidade com a Lei 
8934/94 e alterações introduzidas peta Lei no 10.406, de 1 O 
de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo de 
sociedade, mediante as cláusulas a seguir: 

.. . 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: A ' . • 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCIO-.DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - EPP . . ;.-t:-:~·v· :::··::::·.;-. 
CNPJ- 86 753 498/ 0001 - 89 ~,' -'.~~{-~;p· , .. · 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL :ft::l-:·~:·:.) 

~ . ~! . ..Ál ~~· 
~ ·~ \..,· ..... _)~ 

" . ' ~'f.";:.d:JJ!' . 
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empre~à·ri.al~ª' DALL 
PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA. - EPP e Yern:-;-seáe?'na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Romão Chrum, no 268 -
Bairro São Cristovão- CEP 85 .813-130. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Seu objeto social é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 
rurais, construção de pontes, bueiros, transportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA- O capital social é de R$1 .000.000,00 [um mílhão de 
reais] dividido em 1.000.000 [um milhão] quotas, de R$1 ,00 [hum real] 
cada uma delas, subscritas e parcialmente integralizadas, restando a 
integralizar até 30 de junho de 2016, a quantia de R$556.800,00 em moeda 
corrente do País, sendo assim, o capital social ficou distribuído aos seus 
sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS % \ QUOTAS I 
------96~0o 960.000 I 

-' --· ----ONEIVO DALLAGNOL 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,001 40.000 

TOTAIS I 10o,oo 1.ooo.ooo 

CAPITAL R$ 

960 .000,00 

40.000,00 

1.000.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - 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, o direito de 
preferência para a sua aquisição. 

Parágrafo único - Os sócios que representem mais da metade do capital da 
sociedade, quando entenderem que um ou mais sóc ios estão pondo em 
risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável 
gravidade, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda 
por incapacidade superveniente, poderão exclu\-lo[s] da sociedade 
mediante alteração de contrato social, apurando-se seus haveres de 
conformidade com a situação patrimonial da sociedade a data da 
resolução, verificada em balanço especialmente leva ntado para esta 
finalidade. 
A quota liquidada será paga de acordo com as condições financeiras e 
econômicas da sociedade, na mesma proporção, levando em conta ainda o 
binômio capacidade necessidade. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE . 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP ·-~-. 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 ~ .:~ :::· \ 
DÉ~IMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

1 .~.:..<:, :'; 
CLAUSULA QUINTA • A responsabilidade dos sócios é restrita ao. valor de 
sua~ quota~, mas todos respondem solidariamente pela integra'úzqÇ.~.~"Cã~: 
cap1tal soc1al. ·· -·-·-·--

CLÁUSULA SEXTA · O sócio que desejar vender as suas quotas de capital 
deverá comunicar sua intenção por escrito aos demais sócios, 
discriminando o preço, prazo e forma de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer 
dentro do prazo de sessenta dias , contados do recebimento da notificação. 
Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 
quotas poderão ser llvremente transacionadas com terceiros desde que se 
trate de pessoas idôneas. 

As condições de pagamento pelas quotas alienadas deverão ser 
estabelecidas de acordo com as condições financeiras e econômicas da 
sociedade, na mesma proporção, levando em conta o binômio capacidade 
necessidade, podendo ainda, desde que não provoque solução de 
continuidade à empresa, reduzir o capital da mesma, levando para si bens 
que completem seu quinhão, na proporção entre Ativo e Passivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de 
fevereiro de 1994 e , seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA · A administração da sociedade cabe em conjunto ou 
separadamente aos sócios ONEIVO DALLAGNOLl. vedado, no entanto, o uso 
do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros , 
facultada a retirada mensal, a título de pró·Labore, em valor compatível 
com a situação da empresa. 

CLÁUSULA NONA - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de 
cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do 
Paraná, para dirimir possíveis duvidas decorrentes do presente 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer 
dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores . Não 
sendo possíveis ou inexistindo interesse, apurar-se·ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
-9-,j.~AGNOL- TERRAPLENAGENS E COME~J~,ió D.É
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP . . ·.- --
CNPJ- 86 753 498 I 0001 - 89 ..... i .. •• 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
• • :, • .. 1 

' , , ,_"'\,_,·... ..,.-
CLAUSULA DECJMA SEGUNDA· Os sócios administradores declaram, sob as 
penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei, para 
exercer a administração da sociedade. 

CLÁUSULA DECMA TERCEIRA - Os sócios declaram que esta sociedade não 
possui Conselho Fiscal. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias, de 
igual teor e forma , obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri- lo em todos os seus termos. 

Cascavel, PR., 11 de DezJbro de 20~ . 

( _/ ~ /L____ç 
Oneivo Dallagnol// ~. 

_/ / \ 

,~ r;~C ./ ~-A 
~'-; ~~ 

Testemunhas: 

\ D f\ ~
~ 

Jeremias ~o~~õ"t Santos 
CI·RG 2.1 9.0<!8-0-SSP-PR 
CPF 371.137. 399·-20 

- --· "Jütiü'éê:iMERêtACõõ PÃRANÃ .. . 
f ~ AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL I I CERTIFICO o REGISTRO EM. 1 9 I 12 I 2 o 1 4 

SOB NÚMERO. 2014 7 393582 , 
: 8 Protocolo: 14~3~358·2 , DE 17112/2014 ~- •• 
: Empr~sa:tl ~ 03C43J• • _ __ ~~~A 
; IJ>.I.l. PUII TtsWJ'LtNh CtNS E SEBASTihO MOTI A 
1
ÇQN.!)1'fi.\ IC0ES L.TDA. - Cff' 

: SECRETARIO GERAL 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: ~. ': · · · 

DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES.1 ·.~ =.~ • . 
LTDA. - EPP · : ····" . '··.,. 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 -89 
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL .' 

Motivo: 
- Rerratificação da cláusula terceira. 

ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG n° 755.818-SSP-PR e CPF no 
074. 374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens , empresária , 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Pu.rariá, na Rua Londrina , n° 2445, Country - CEP 85 .812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG n° 2.244.361-SSP-PR 
e CPF no 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TDA. • EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, no 268, Bairro São Cristovão, CEP 85.813-130, 
com seu contrato social devidamente arquivado na Junta 
·c omercial do Estado do Paraná, sob n° 412.0304336.1, por 
d.espacho e m sessão de 21.02.1994 e última sob no 
·201 47393582, em sessão de 19.12.2014; resolvem de comum 
acordo pelo presente instrumento particular de alteração de 
contrato social, alterar as seguintes condições cláusulas e 
cond ições: . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Por meio desta, fica rerratificado o parágrafo único 
da clá.usula terceira, da Décima Segunda Alteração de Contrato Social , 
f irmado em 11 .12. 2014 e registrado na Junta Come rcial do Paraná, sob 
n.20147393582, em sessão do dia 19.12.2014, onde o objeto socia l, passa 
ser: 

Ord. 

A· 

! 
O selo de autenbcodade 
foi aposto na última folha 
deste documento 
•nstr. Funarpen n• 03102 



ALTERAç-
DALL Ao CONTRATUAL 

PLAN TERRAP DA SOCiEDADE: '·:: ' . . -' 

L]JM, • EPP 'LENAGENS E CONSTRUÇÕE.S. : 
;: . 

CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 . ' , -·. , '· 
DÉCIMA TE~CEIRA ~L l~~RAÇAO DE cgN TRATO_ SOCIA~_~ .. - ·.:,~~'ifJ_,_ 

e . r~dov1as, construçao de pontes, bueiros e construção ·, I , ·:~ >:.:. 
ClVlL · ,- . _ ·,, . 1---1-------------·--- :· ~r.~ '"'(" ... __ -- .... _,,-" 

C · Transportes rodoviário de cargas. 4930~i'tbf 

D · A locação de máquinas e equipamentos para construção e 7732-·2/01 ' 
para demolição e serviços de terraplenagem sem operador. 

- ---- - - --- ---- ----- -

E· A locação de máquinas e equipamento--s _pa-ra_c_on-st-rução_e _ _ 4313-4/00 
1
1 

para demolição e serviços de terraplenagem com operador. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias, de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores Legais a cumpri-lo em todos os seus termos. , 

Cascavel, PR., 12 de Fe\~ereiro de 2015/ 

Testemunhas: 

Jerem~ Santos 
CI· RG 2.129.098-0 -SSP-PR 
CPF 371.137.399-20 

·· :.::: 

I ' - ~ " ~~- / 

USERTI\D BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

// , I 

/ 

' I ' 
.' .... ·. 



MUNICÍPIO DE O IA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUD~CAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO no 059/2015 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 01612015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paranú. no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e. tendo em vista o Processo -;_,jcitatório nu 059/2015, Dispensa 
de Licitação n° 016/2015, que tem como objeto a execução de serviços de engenharia para 
construção de 05 pontes, conforme especificação. 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8 .666/93 c suas 
a lterações, Torna-se pública a Homologação c Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrare à empresa: 

"DALL PLAN Ternlphwagens c Construções LTDA-EPJ>, lnsnito no CNP.T 
sob o n° 86.753.498/0001-89, no valor· total d..: .~$-7.732,20 (Sere Mil, Sdcccntos c 
Trinta c Dois Reais c Vinte Centavos)". 

Nova Cantu. Paraná. 27 de .lu,ho de 2.0 15. 

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 pmncantu0·ig.com.br 



, 

MUNICIP O DE OV~t CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N.0 77.845 .394/0001 -03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44} 3527-1281- (44) 3527-1 096 (44} 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER JU R ÍDICO 

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 

no 059/2015, Dispensa de Licitação no 016/2015, tendo em vista a necessidade da 

Contratação do item, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M .J. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Julho de 2.015 . 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR 11° 4.058 

Assessor Jurídico 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP J 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO n° osg/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Serviços de Projetos de Engenharia completo para Construção de 05 pontes. 

VALOR ESTIMADO - R$-7. 732,20 (Sete mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e 
Vinte Centavos). 

PREVISÃO I 

DATA: 27 I 07 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 

Visto: 

Inexigível Dispensado 

Divonsir Graf 
0,&\8 t PR 4.058 

CPF 033.848.709-30 

\ 

NAO AUTORIZADO 

DATA: J\- I Ot I k 

Concorrência Convite 

DATA: _ 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Nova Cantu, Paraná, 12 de Junho de 2,0 15, 

limo, SL 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu-PL 

Solicito através deste, a Execução de serviços de Engenharia, para 
execução de 05 pontes e um bueiro, conforme convênio Defesa Civil. 

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

Grato 

Secretaria Municipal de Administração 
Nova Cantu - Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

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

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 


