
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

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° 009/2014 - Edital 
de Carta Convite n° 001/2014, que tem como objeto a Aquisição de Aduela Celular, 
conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

ÍTEM 01 - ROYER PRE-MOLDADOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o no 
14.574.671/0001-70, no Valor total de R$-29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CA 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
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 no 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório no 009/2014, Edital de Carta Convite no 001/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 04 de Abril 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

( 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.014. 

\ " ~ 
~(/1 

. DrVONSIR G~r L 
OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova ~ntu~-~~~~~ 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 - --pPV «Q;-

CNPJ N.0 7~.845.394/0001-03 - Fone_(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 r. Ci ,. \ • 

E-ma1l: pmncantu@hotmaJI.com ou pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 00112014 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à: 

ÍTEM PROPONENTE VALOR R$ 
01 ROYER PRE-MOLDADOS LTDA- EPP No valor Global de 

CNPJ 14.574.67110001-70 R$-29.400,00 (Vinte e 
Nove Mil e 
Quatrocentos Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - MemÍ>roJ 1Jlfru -f @ :iro'lili 

- . 5 t1 J' oOO/.( 

~~YnR c:h I)7-/~ 
8b:tit L~· 8 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

A TA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LI ClT A TÓRIO no 009/2014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 001/2014-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 04 (quatro) de Abril do 
ano de dois mil e Quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 001/2014, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Adue1a Celular para 
ponte, conforme especificação em edital, onde participaram da presente licitação as 
seguintes: 

EMPRESA/CNPJ 
ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG L TOA 
CNPJ 08.861.626/0001-02 
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ART. DE CONCRETO LTDA 
CNPJ 00.065.178/0001-1 O 
ROYER PRE-MOLDADOS L TDA - EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ARTEFATO DE CIMENTO No valor Global de R$-33.000,00 (Trinta 
SCHLOTAG LTDA e Três Mil Reais); 
CNPJ 08.861.626/0001-02 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
INPREART IND. DE PRÉ- No valor Global de R$-34.500,00 (Trinta 
MOLDADOS E ARTEFATOS DE e Quatro Mil e Quinhentos Reais); 
CONCRETO LTDA 
CNPJ 00.065.178/0001-10 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ROYER PRE-MOLDADOS LTDA- No valor Global de R$-29.400,00 (Vinte e 
EPP Nove Mil e Quatrocentos Reais); 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 

- Global - no valor Total de R$-29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais): 
ROYER PRE-MOLDADOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob o no 14.574.671/0001-
70; 

Rua Bahia, S!N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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



" MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.0 14. 

Regiane Porcinio dos Santos - MeLrcr'--l::lJ...l:w.~r""'-:...!.l'\I\.::..:.__ __ -J_--l..í.:....~---::::.-=~=.!...1:.....U...:.J)...:. 

Rua Bahia, S/W - 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 



Item 

01 

SCBLOlAG 
ARTEFATOS DE CIMENTO 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO} N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

PROPOSTA 

Descrição Valor Unitário 

06 (Seis) Aduela celular (para PONTE) Medindo 5,00 R$: 5.500,00 

x 2,00 x 1,00 Bi - Partida /Com parede de 20 Cm. 

Classe TB 45 

Total: 

Validade da Proposta: (60) Sessenta dias. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

Valor Total 

R$: 33.000,00 

R$ : 33.000,00 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° 11, CEP n° 83.410- 820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001 -02 

TELEFONE/FAX: (41) 3666-1839/(41) 3666-93 

MAURICIO SCHLOT AG 

RG N° 4.093.465-0 

08.861.626/0001-021 
ARHFATOS DE CIMENTO SCHlOTAG lTDA, 

CPF N° 766.390.459- 15 RUA JOAQUIM TÁVORA 11 
GUARAITUBA · CEP BW0-820 

COLOUBO • PARANA 

Endereço: Rua Joaquim Távora no 11- Jd. Guaraituba - Cep no 83.41 0-820-Colombo/Pr. 
Fone (41) 3666-1839 -Fax (41)3666-9350 

CNPJ n° 08.861 .626/0001-02 
I. E n° 90.417.260-05 

...J 



Item 

01 

.... ....... 'li~ ~~..I.. ................ ...._ 

· Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Lida. __ _____....-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROPOSTA 

Descrição R$:Unitário R$:Total 

06 (Seis) Aduela celular (para PONTE) Medindo 5,00 x 2,00 x R$: 5.750,00 R$: 34.500,00 

1,00 Bi- Partida /Com parede de 20 Cm. Classe TB 45 

Total: R$: 34.500,00 

Validade da Proposta: (60) Sessenta dias. 

Colombo- PR, 27 de Março de 2014. 

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MI~~ffi"f:~~ 
:00.0 .178/0001-10 

IR RE O DA CRUZ JUNIOR 
SOCIO GERENTE 

RG N° 5.002.512-8 SSP-PR 
CPF N° 872.075.839-15 

roo.065.178/0001-101 
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 

L 

RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 
A TUBA- CEP 83408-280 

COLOMBO-PR 

~RICA E ESC~TÓR1~:9:~~d::EL SCUSSI~TO, 2995 -A~A , 
FONES: (41) 3675-6968 E 3675-7007- CEP 83408-280- COLOMBO- PARANA 

e-mail: inpreart@superig.com.br 



ROYER PRÊ • MOLDADOS L TOA 

Av. das Indústrias, 1042, Balsa Nova. PR. 
CEP: 83.650·000 

(41) 3555-2415 

v endas@concrepar.com.br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

PROPOSTA 

Item Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
--, 

I 
I 
i 

01 06 (Seis) Aduela celular (para PONTE) ROYER R$: 4.900,00 R$: 29.400,00 I 

Medindo 5,00 x 2,00 x 1,00 Bi - Partida /Com 
I 
! 

parede de 20 Cm. Classe TB 45 i 
I 

I 
_j 

Tota l: R$ : 29.400,00 I 

I 

Valor Total por extenso: (R$: 29.400,00) Vinte e nove mil e quatrocentos reais. 

Validade da Proposta: (60) Sessenta dias. 

Balsa Nova - PR, 02 de Abril de 2014. rn.s74.671 /0001-7õl 
ROYER PRE· MOLDADOS l TOA· EPP 

AVENIDA DAS INDUSTRJAS NG 1042 
DAS INOOSTRIAS • CEP 83650 • 000 L 6AlSA NOVA - PR ..J 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA - EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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Prefeitura Municipal de Nova Gantu ~~-r-
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~~~-· 

CNPJ N.o 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13&3 ~ - c~ ~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2014 
Edital de Carta Convite no 00112014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 04 de Abril de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria no 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Aduela Celular para ponte, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 
CNPJ 08.861.626/0001 -02 
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ART. DE CONCRETO LTDA 
CNPJ 00.065.178/0001-10 
ROYER PRE-MOLDADOS L TDA - EPP 
CNPJ 14.574.671/0001 -70 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O I e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido 
certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Comissão de Licitação 

~ . ~ .5 ')t.fu 
PORCINIO DÕ'S SANTOS 

Comissão de Licitação 
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• PARANÁ 

Estado do Paraná ~~;;,~ ~ -~-~-~/-
Secretaria de Estado da Fazenda ~ 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11266960-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.861.626/0001-02 

Nome: ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Simples verificação 

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

Esta Certidão tem validade até 10/04/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 11266960..00 

Emitida Eletronicamente via Internet 
11/1212013 - 14:44:28 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

» ~# 
https://www.arinternet.pr.gov .br/outros/ _ d_negativa2.asp?eUser=JANISSET &eCPF=. .. 11112/2013 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 

Pág~a l deJ 

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA - ME 
CNPJ: 08.861.626/0001-02 

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 tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:32:30 do dia 06/02/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/08/2014. 
Código de controle da certidão: 37F7 .3C9D.6A5C.D605 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http ://www.receita.:enda.~briesi A TSPO/CertidaoiCNDConjuntaSegVia ... 28/03/2014 



Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
C.N.P.J. :76.105.634/0001-70 

Rua: 'XV de Novembro, NO lOS • Centro - CEP: Colombo - PR 
E-mail: pm@colombo.pr.gov.br 

Home Page:http://www.colombo.pr.gov.br 

_ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS/IMOBILIARIAS 
CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS- PESSOA JURIDICA 

N° 165911/2014 

Nome do Requerente: 

Razão Social: 

CNPJ: 

CMC: 

Ativ. Principal: 

Endereço: 

Bairro: 

Complemento: 

Cidade: 

Finalidade: 

loteamento: 

lote loteamento: 

Observação: 

Situação do CMC: 

ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 

ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 

08861626000102 

2S162 

31076- IND.ARTEFATOS DE CONCRETO ATE 10 EMPREG 

RUA JOAQUIM TAVORA 

GUARAITUBA 

COLOMBO 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

Empresa com situação de Cadastro Ativa 

UF: 

11 

PR 

Página I ..de 2 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer créditos tributários, certifico para finalidade 
acima indicada não existir, nesta data, débitos de impostos e taxas, portanto nada devendo a Fazenda Municipal, pelo 
que, na forma dos dispositivos vigentes forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA. 

Colombo- PR sexta-feira, 28 de março de 2014 
Certidão Válida até 27/04/2014 

~ ~Ir 
A autenticidade dessa certidão poder<i ser confirmada na pâgina da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.colombo.pr.gov.br) através do código de autenticidade N°J65911 
Aprovada pela IN/SMFA no 007/2001-SMFA. 
Emitente: renildo.rb 
F 

http://201 .40.117.40/24horas/Certidoes/frmTribCertidao.aspx?CertNegiD=l65911 28/03/2014 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0886162610001-02 
Razão Sociai:ARTEFATOS DE CIM ENTO SCHLOTAG LTDA 
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 11 I PLANTA RIO NEGRO I COLOMBO I PR I 

83410-820 

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: 19/03/2014 a 17/ 04/2014 

Certificação Número: 2014031902115214794971 

Informação obtida em 28/03/2014, às 09:23:01. 

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

p 

https://www.sifge.caixa.gov. b!es~f!FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPes ... 

Página 1 de 1 
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\...t:ruuao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°002862013-14001626 
Nome: ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA- ME 
CNPJ: 08.861 .626/0001-02 

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 contribuições administradas pela 
Secretaria 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 devidas, por lei, a terceiros, inclusive 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 previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- 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 individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 1 O 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 verificação 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 25/11/2013. 
Válida até 24/05/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

f!JF 

Página-I de 1 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto ... 28/03/2014 
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PODER JUDIC I ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

~~---· 
:1.. . 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 08.861.62610001-02 
Certidão n 2 : 4598384812014 
Expedição: 2810312014, às 09:24:21 
Validade: 2310912014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA - ME (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n 2 08.861.626/0001-02, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 2 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n 2 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais 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 rel a ç ã o 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação 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 jurídic a s 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaç ões 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent e a os 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Ouv idos e s u gescões : cn ót@:s: .jus.br 
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ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

.... 
• • .... 

1. SIMONE GUSSO, BRASILEIRA, MAIOR, SOLTEIRA, COMERCIANTE, PORTADOR DA CÉY::mu: 
DE IDENTIDADE NÚMERO 5912898-1/PR, CPF 020229579-62, RESIDENTE E DOWCILIADA À RUÀ• 
MANOEL JOSE PEREIRA, 230, BAIRRO PILARZINHO, CURITIBAIPR, CEP 82100-410 
2. MAURICIO SCIH.OTAG, BRASILEIRO, MAIOR, CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, PORTADOR ·DA CÉDULA DE IDENTIDADE NÚMERO 
4093465-0/PR, CPF 766390459-15, RESIDENTE E DOWCILIADO À RUA LEONORA MATENOW, 
203, BAIRRO , CURITIBA!PR, CEP 86404-680; CONSTITUEM UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA, MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL. ARTEFATOS DE 
CIMENTO SCHLOTAG LTDA, E TERÁ SEDE E DOWCILIO NA RLJA JOAQUIM TAVORA, 11, 
BAIRRO GUARAITUBA, COLOMBO/PR, CEP 83410-820. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL SERÁ DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DIVIDIDO 
EM 10.000 QUOTAS DE VALOR NOWNAL R$ 1,00 (HUM REAL), INTEGRALIZADAS, NESTE A. TO 
EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELOS SÓCIOS: 

SÓCIOS QUOTAS RS 

SIMONE GUSSO 5000 5.000,00 

MAURICIO SCHLOTAG 5000 5.000,00 

TOTAL 10000 10.000,00"• 

CLÁUSULA TERCEIRA: O OBJETO SOCIAL SERÁ F ABRI CAÇÃO E COMÉRCIO DE 
ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO E FIBROCIMENTO. 

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES EM 05 DE ABRlL DE 2007 E 
SEU PRAZO DE DURA-;ÃO É INDETERWNADO. 

CLÁUSULA QUINTA : AS QUOTAS SÃO INDMSÍVEJS 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 DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA 
SUA AQUISIÇÃO SE POSTA À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A 
ALTERAÇÃO CONTRA. TUAL PERTINENTE. 

CLÁUSULA SEXTA: i\ RESPONSABILJD.ADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS 
QUOTAS, MAS TODm RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL 
SOCIAL. 

C~RíORlO or,TI\\1.\L OE. €UAAArTUBA 
.fi qu• 0 selo de 

CcTLt ICú "' . í~ . afi··3CO . de :J(OS ,1 ,. 
ê.u·.enticida~tal" cles\e documento. 
na ú\t\ma ,o "'! PARANÁ 
coLOMSO • 

SERVIÇO tlOTARIAL E REGISTRAL 
Óo DISTRITO OE GUARAiTUBA 

FONE I FAX: (4é1) ~u3ça:;5Je1 do 
A presente ro:ocópla re., .... 
documento õ.,õe". ·~lado n0 • neste Cartnn(!; 
o -< 
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ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

• •• 
•••• ••••• • • • .... . .... 

••• • • • .. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ A SIMONE GUSSO E 
MAURICIO SCHLOTAG, COM PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADORES, 
AUTORIZADO O USO DO NOME COMERCIAL ISOLADAMENTE, VEDADO, NO ENTANTO EM 
ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGACÕES EM FAVOR DE 
QUALQUER DOS QUOTISTAS, OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR. OU ALIENAR BENS 
IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM A AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO. 

CLÁUSULA OITAVA: AO TERMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, OS 
ADMINISTRADO~S PRESTARÃO CONTAS nJSTIFICADAS DE· SUA ADMINISTRAÇÃO, 
PROCEDENDO A ELABORAÇÃO DO INVENTARIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO 
BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMJCO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS 
QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS. 

CLÁUSULA NONA: NOS QUATRO MESES SEGUINTES AO TÉRMJ.t'-..TO DO EXERCÍCIO SOCIAL, 
OS SÓCIOS DELIBERARÃO SOBRE AS CONTAS E DESIGNARÃO ADMINISTRADOR QUANDO 
FOR OCASO. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A SOCIEDADE PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR UMA 
FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR 
TODOS OS SÓCIOS. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OS SÓCIOS PODERÃO, DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA 
RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE "PRÓ LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES 
REGULA.MENT ARES PERTINENTES. 

ClAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FALECENDO OU SENDO INTERDITADO QUALQUER UM DOS 
SÓCIOS, A SOCIEDADE CONTINUARÁ COM SEUS HERDEIROS OU SUCESSORES. NÃO SENDO 
POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE, APURAR-SE-ÃO OS HAVERES EM BALANÇO GERAL, 
QUE SE LEVANTARÁ, CONFORME ENTENDIMENTO VIGENTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O MESMO PROCEDIMENTO SERÁ ADOTADO EM OUTROS CASOS EM 
QUE A SOCIEDADE SE RESOLVA EM RELAÇÃO A SEU SÓCIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA ~~RCEIRA: OS ADMINISTRADORES DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, 
DE QUE NÃO ESTÃO :::v1PEDIDOS DE EXERCER A ADMINISTRA.ÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI 
ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMJNAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS 
EFEITOS DELA, A PEN .<\ QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS 
PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, 
CONCUSSÃO. PECULATO OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO. NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DE CONCORRÊNCIA, CONTRA AS 

RELAÇÕES DE CONSUMO, DÉ PUBLICA, OU A PROPRIEDADE .. 

cAR·;oRIO OI'~ Tl\il,\L DE GUARAI1UBA 
Cerlifico qu.:: o selo d~. 

, . 'd dê de :;tos {-:;l afi .. 3CO 
c.u.e~ttct a' lha cles\e documento. 
na ;llt!ma '0 PARANÁ 
COLOMBO • 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 
DO DISTRITO DE GUARAITlJBA 
FONE/~. 41) 3663-3511 
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ARTEFATOSDECIMENTOSCHLOTAG LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

.... 
• • .... . . . . 

• • •• 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: OS SÓCIOS DECLARAM PARA OS FINS DO ART. 5° DA LEI 
9.841/99, QUE: a) SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA; b) O VALOR DA RECEITA 
BRUTA , ANUAL DA SOCIEDADE, NO PRESENTE EXERCÍCIO, NÃO EXCEDERÁ O LIMITE 
FIXADO NO INCISO I DA ART. 2° DA LEI 9.841/99,0BSERVADO O DISPOSTO NO§ 1° DO :MESMO 
ARTIGO; c) NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPOTESES DE EXCLUSÃO 
RELACIONADAS NO ART. 3°DA.MESMALEJ 

CLÁUSULA DÉCIMA QU1NTA: FICA ELEITO O FORO DE CURITIBA/P.R PARA O EXERCÍCIO E 
CUMPRIMENTO E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO. 

E POR ESTAREM ASSIM JUNTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 
03 VIAS. 

CURITBA, 02 DE ABRIL DE 2007 

I SIMONE QUSSO ./ 

TESTEMUNHA~:_ 

WELINGTON JANISSET 
RG 5208780-5/PR 

.. -

!u~~~~JÉ;o,·xx·.r 
RG 4927049-6/PR 
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PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO UCITATÓRIO (UCITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito , na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2014 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos 

ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° ll ,CEP n° 83.410- 820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001-02 

TELEFONE/ FAX: (41) 3666-1839/(41) 3666-9350 

MAURICIO SCHLOTAG 108.861.626/0001•021 
RG N° 4.093.465-0 ARTEFATOS DE CIMENTO SCHlOTAG LTOA 

CPF N° 766.390.459-15 RUAJ040UIMTAVORA 11 
GUARAITUBA • CEP 83410-820 

I COLO~BO-PAR~NA 

Endereço: Rua Joaquim Távora n° 11- Jd. Guaraituba - Cep n~.41 0-820-Colombo/Pr. 
Fone (41) 3666-1839 -Fax (41)3666-9350 

CNPJ n° 08.861.626/0001-02 
I.E n° 90.417.260-05 

...1 



SCBLOTAG 
ARTEFATOS· DE CIMENTO 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO UCITATÓRIO (UCITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARAÇÃO 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2014 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 

objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

~ y--

ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° ll,CEP n° 83.410- 820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001-02 

TELEFONE/FAX: (41) 3666-1839/(41) 3666-9350 

MAURICIO SCHLOT AG 

RG N° 4.093.465-0 

08.861.626/0001-02 
ARTEFATOS DE CIMENTO SCHlOTAG llDA. 

CPF N° 766.390.459-15 RUAJOAOUIMTÁVORA 11 
GUARAITUSA • CEP 8l410·820 

I C0l()1 80. AAIWIA 
Endereço: Rua Joaquim Távora no 11- Jd. Guaraituba- Cep n° 8m 0-820-Colombo/Pr. 

Fone (41) 3666-1839 -Fax (41)3666-9350 
CNPJ n° 08.861.626/0001-02 

I.E n° 90.417.260-05 

..J 



scm:nmo 
ARTEFATO~ DE CIMENTO 

PA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2014 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 

18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 

8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° ll ,CEP n° 83.410-820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001-02 rn; 
TELEFONE/FAX: (41) 3666-1839/(41) 3666-93~8.861.626/0001•02 

MAURICIO SCHLOTAG ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG l TOA. 

RG N° 4. 093.465-0 

CPF N° 766.390.459-15 '-
RUA JOAQUIM TÁVORA 11 

6UARAITUBA • CEP 13410·820 
COlOIIIO • PAWA 

Endereço: Rua Joaquim Távora no 11- Jd. Guaraituba - Cep n° 83.41 0-820-Colombo/Pr. 
Fone ( 41) 3666-1839 -Fax ( 41 )3666-9350 

CNPJ n° 08.861 .626/0001-02 
I.E n° 90.417.260-05 

...J 
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ARTEFATOS BE CIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARAÇAÕ DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

Objeto: Aquisição de 06 Aduela Celular (para ponte). 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu 
do licitador toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° ll,CEP n° 83.410-820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001-02 

TELEFONE/FAX: (41) 3666-1839/(41) 3666-9350 

MAURICIO SCHLOT AG 

RG N° 4.093.465-0 

CPF N° 766.390.459-15 

ros.861.626/0001-02l 
ARTEFATOS D~ CIMENTO SCHlOTAG lTOA. 

L 
RUA JOAQUIM TAVORA 11 

GUARAITUBA • CEP 83410·820 
COLOMBO · PARANA 

Endereço: Rua Joaquim Távora n° 11- Jd. Guaraituba - Cep n° 83.41 0-820-Colombo/Pr. 
Fone (41) 3666-1839 -Fax (41 )3666-9350 

CNPJ n° 08.861.626/0001-02 
I.E n° 90.417.260-05 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO UCITATÓRIO (UCITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARAÇAÕ DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2014, instaurado 

pe lo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

~SCHLOTAG LTDA 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA n° ll.CEP n° 83.410-820 GUARAITUBA-COLOMBO/PR 

CNPJ N° 08.861.626/0001-02 

TELEFONE/FAX: (41) 3666- 1839/(41) 3666-935lõ8.861.626/00()-1·02' 

MAURICIO SCHLOT AG 

RG N° 4.093 .465- 0 

CPF N° 766.390.459-15 

ARTEFATOS OE C!MENTO SCHLOTAG LTOA. 

RUA JOAQUIM TÁVORA 11 
GUARAITUBA • CEP 83410·820 

COLO 80 • PAAAIIA 

Endereço: Rua Joaquim Távora n° 11- Jd. Guaraituba - Cep n° 83.41 0-820-Colombo/Pr. 
Fone (41) 3666-1839 -Fax (41)3666-9350 

CNPJ n° 08.861.626/0001-02 
I.E n° 90.417.260-05 
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Estado do Paraná ~~~-~----~-F 
Secretaria de Estado da Fazend~· 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11282590-68 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.065.178/0001-10 

Nome: INPREART IND.DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO L TOA 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 15/04/2014 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 11282590-68 

Emitida Eletronicamente via Internet 
16/12/2013 -11:28:00 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



r • RE>cE>íta Federal 

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

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

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 
CNPJ: 00.065.178/0001-10 

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 tributos administrados 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:40:54 do dia 05/12/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/06/2014. 
Código de controle da certidão: 9290.EA78.7950.BA9E 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
~Preparar pági_!l a 
~para 1rnpre ssao 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
C.N.P.J . :76.105.634/0001-70 

Rua: XV de Novembro, N°105 -Centro- CEP: Colombo - PR 
E-mail: pm@colombo.pr.gov.br 

Home Page:http://www.colombo.pr.gov.br 

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBI UARIAS/IMOBILIARIAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS- PESSOA JURIDICA 
N° 165722/2014 

Nome do Requerente: 

Razão Social: 

CNPJ: 

CMC: 

Ativ. Principal: 

Endereço: 

Bairro: 

Complemento: 

Cidade: 

Finalidade: 

Loteamento: 

Lote Loteamento: 

Observação: 

Situação do CMC: 

INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME 

I NPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME 

00065178000110 

9043 

31078- IND.ARTEFATOS DE CONCRETO 31 A 70 EMPREG 

RUA ABEL SCUISSIATO 

A TUBA 

COLOMBO 

PARA FINS DE CADASTRO E LICITAÇÃO. 

Empresa com situação de Cadastro Ativa 

UF: 

2995 

PR 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer créditos tributários, certifico para finalidade 
acima indicada não existir, nesta data, débitos de impostos e taxas, portanto nada devendo a Fazenda Municipal, pelo 
que, na forma dos dispositivos vigentes forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA. 

Colombo- PR quarta-feira, 26 de março de 2.014 
Certidão Válida até 25/04/ 2014 

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na pagina da Secretana Mumcipal da Fazenda 
(http://www.colombo.pr.gov.br) através do código de autentiCidade N0165722 
Aprovada pela IN/SMFA no 007/2001-SMFA. 
Emitente: elias.egs 



CAl 
C ,.C. IX . .!\ ECONCM.C .A F E DERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0006517810001-10 

Razão Social: INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEF DE CONCRETO LTDA 
Endereço: RUA ABEL SCUSSIATO 2995 I A TUBA I COLOMBO I PR I 83408-

280 

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 regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribu ições e/ ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/03/2014 a 15/04/2014 

Certificação Número: 2014031701134125598062 

Inf ormação obtida em 25/03/2014, às 12:53:51. 

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



• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°083762014-88888178 
Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS 
DE CONCR 
CNPJ: 00.065.178/0001 -10 

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 contribuições administradas pela 
Secretaria 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 devidas, por lei , a terceiros, inclusive 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 previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- 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 individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei no 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 verificação 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 201 O. 

Emitida em 24/03/2014. 
Válida até 20/09/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO 
LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 00 . 065.178/0001-10 
Certidão nº: 40035019 / 2013 
Expedi ção: 1 6112 12 013, às 11:30:39 
Validade: 1310612014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi ção. 

Cert i fica-se que I NP REART INDUS TRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA (MAT R I Z E F I LIAI S ), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
oo . 065.178 / 0 001-10, NÃO CONS TA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhi stas . 
Cer tidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso l ução Administrativa nº 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna i s 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 f i liais . 
A aceitação 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 
necessár i os à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadi mplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e m 
acordos judi ciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas, a 
emo l umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Traba l ho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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INPREART 
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Colombo- PR, 27 de Março de 2014. 

RE-MOL TEFATOS DE CONCRETO L TOA 
: 00.065.1 78/0001-10 

IR RENATO DA CRUZ JUNIOR 
SOCIO GERENTE 

RG N° 5.002.512-8 SSP-PR 
CPF N° 872.075.839-15 roo.065.178/0001-1 õ1 

INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 

RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 
A TUBA- CEP 83408-280 

L COLOMBO - PR 

Página 1 de 1 V':) 
FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 - ATUBA ~ 

FONES: (41) 3675-6968 E 3675-7007- CEP 83408-280- COLOMBO- PARANÁ --{) 
e-mail: inpreart@superig.com.br 



INPREART 
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Lida. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2014 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda 

que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo- PR, 27 de Março de 2014. 
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INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO L TOA. 
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A TUBA· CEP 83408-280 
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FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 - ATUBA , 

FONES: (41) 3675-6968 E 3675-7007- CEP 83408-280- COLOMBO- PARANA n\ ~ 
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INPREART 
. 'f~:'l\ Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Lida. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu , que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

~~~~~~~~~~~rM:. S DE CONCRETO LTDA 
. . 65.178/0001-10 

RENATO DA CRUZ JUNIOR 
SOCIO GERENTE 

R~~~ ~~~~·~.~-~S~~~:R fõO.Q65.178/QQQ1-1 õl 
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INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 
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A TUBA- CEP 83408-280 

COlOMBCI-"PR -- _j 

FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 - ATUBA 
FONES: (41) 3675-6968 E 3675-7007- CEP 83408-280- COLOMBO- PARANÁ 
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PREART 
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO DE EN TREGA DE DOCUMEN TOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

Objeto: Aquisição de 06 Aduela Celular (para ponte). 

O Signatário da presente declara que o mesmo 
recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação 
supramencionada. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 
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INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 

L 
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 

A TUBA - CEP 83408-280 

COLOMBO-PR 

§---~ 
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INPREART 
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2014, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu , que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Colombo - PR, 27 de Março de 2014. 

OS DE CONCRETO L TOA 

roo.065.178/0001-1 01 
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS 
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 
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RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 
ATUBA- CEP 83408-280 

COLOMBO-PR 
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual l:c"!:ghm :1-t-k 1 

• PARANÁ 

. ' '.-v 

~ l• r_ -y Ú~ ""~ 
UJ '-\ ':.). • I 

Estado do Paraná ';•c :~--~lfo.-~~ 
Secretaria de Estado da F azend~ c3 "\\} • 

Coordenação da Receita do Estado --

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11589368-66 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.574.671/0001-70 

Nome: ROYER PRE MOLDADOS L TOA EPP 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 15/07/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 11589368-66 

Emitida Eletronicamente via Internet 
17/03/2014- 10:44:47 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://v.rww.arinternet.pr.gov.br/outros/ _d_negativa'2 .asp?eUse1=&eCPF=&eCNP J=l... 17/03/20 14 



~...-ernaao Internet 

r. Receita Federal 

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ROYER PRE-MOLDADOS L TDA 
CNPJ : 14.574.671/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem 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 Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fi liais. refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei , a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:51 :02 do dia 17/03/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2014. 
Código de controle da certidão: 3785.6ADD.6CD9.F908 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
~ Prepilrilr pági!'a 

Nova Consulta iiiJ para ompressao 

http://www.recei ta. fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certiclao/CndConj unta\ ntcr/E ... 17/03/201-t 



MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 

N° 041/2014 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certificamos para os devidos fins, atendendo a pedido da parte 

interessada, que revendo os registros e arquivos deste Município de Balsa 

Nova, constatamos a inexistência de cadastro e débitos Municipais, em nome 

da Empresa ROYER PRE MOLDADOS LTDA EPP, cadastrada sob CNPJ n° 

14.574.671/0001-70 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar 

eventuais débitos Tributários vencidos e identificados posteriormente, à data da 

certidão, em nome do contribuinte em questão. 

de 2.014. 

Esta certidão tem validade por (6) seis meses a contar desta data. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 11 de março 

Dicezar Perussolo 

Secretário de Finanças e Orçamento 

'
Lei:13.2.28s~~/2oof~ . ~~~~Ão 

FlJNARPEN , <;-onlere com o onginal. Dou Fé. 
·o Luiz do Purunã • t>'un. Balsa Nova 

TABELIONfr. · 

' >$«10ft10 

DE 
NOTAS 

EZQ97442 
ll'!ftm:,:,~7'::-':~~~ 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1457467110001-70 

Razão Social: ROYER PRE MOLDADOS LTDA 

Endereço: AV DAS INDUSTRIAS 1042 I INDUSTRIAS I BALS.t> NOVA I PR 
I 83650- ooo 

A Ca ixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Le i 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 servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/03/ 2014 a 15/04/2014 

Certificação Número: 201403 1713101271878510 

Informação obt ida em 17/03/2014, às 14:20:41. 

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

https://~NvWV.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/C rf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=19479674&VARPessoa=19479674&VARUf=PR&VAR insc. 1.'í 



'-''"'' uuau r11egau v a de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS R~LATIVO~ ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS 

N° 002842013-14001671 
Nome: ROYER PRE-MOLDADOS L TOA 
CNPJ: 14.574.671/0001-70 

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 contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida 
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 devidas, por lei, a terceiros, inclusive 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 previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- 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 individual ou de empresário , conforme definido pelo 
art. 931 da Lei n° 10.406, de 1 O 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 verificação 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 201 O. 

Emitida em 06/11/2013. 
Válida até 05/05/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwü 1 O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BfN/SIW _Contexto... 26/03 /2014 



PODER Ju~:C:ÁRIO 
JUSTIÇA ~O T~BAL~O 

Pá 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROYER PRE-MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 14.574.671/0001 - 70 
Certidão no: 45419957/2014 
Expedição: 17/03/2014, às 11 : 54:36 
Validade: 12/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-S e que ROYER PRE - MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 14.574.671/0001-70 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2 011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais 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 e m relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus . br ) 
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 e m 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

Júvidas e su3es~õe -:::.c .:..J.s .:o:· 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

NIRE 41207683844 ( • · Y.> 
TERCEIRAALTERAÇÃOOECONTRATOSOCIAL ·· ·· --- · 1 

ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, brasileira, casada sob o regime d::~~Clcf9-p/ 
parcial de bens, empresária, nascida em 17/05/1978, 'residente e domiciliada r\a RUa 
Padre Agostinho n2 2275, Ap.701, Bigorrilho, em Curitiba PR, Cep. 80710-000, por:taá'úta 
da Cl n2 5.099.197-9/ SSP/PR, CPF.021.641.059-23 

Única sócia da empresa denominada ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de.drrc1i(o 
privado, com CNPJ.14.574.671/0001-70, estabelecida na Avenida das Indústrias, n2 1042, Ba;,-ro. das 
Indústrias, em Balsa Nova PR, Cep.83650-000, registrada na Jucepar NIRE n2 41207683844, resOlve 
alterar o Contrato Social conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade LUCAS SAVYTZKY ROYER, brasileiro, solteiro, menor 
impúbere, nascido em 11/ 05/2011, residente e domiciliado na Rua Padre Agost inho n2 2275, Ap.701, 
Bigorrilho, Curitiba PR, Cep.80710-000,~ portador da Cl n2 13.490.051-2/ SSP/ PR, CPF.098.118.549-55, 
neste ato representado legalmente pela sua mãe Ana Paula Savytzky Queiroz Royer. 
§ Único - O sócio ingressante, representado, declara conhecer a situação econômica financeira da 
sociedade, assumindo a responsabilidade do ativo e do passivo da·mesma, ficando dessa forma sub
rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, cede e transfere ao sócio 
ingressante LUCAS SAVYTZKY ROYER 49.000 (quarenta e nove mil) quotas, totalizando R$.49.000,00 
(Quarenta e nove mil reais). 
§ Único - A sócia Ana Paula Savytzky Queiroz Royer dá plena, rasa e geral quitação das quotas 

cedidas, nada mais tendo a reclamar. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social no valor de R$.50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 
50.000 (Cinquenta mil) quotas de R$.1,00 (Um real) cada, integralizado pelos sócios no presente ato, 
em moeda nacional, está assim distribuído: 

Sócios. 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer 
Lucas Savytzky Royer 
Total 

Quotas 
1.000 

49.000 
50.000 

Valor 
1.000,00 

49.000,00 
50.000,00 

% 

2 
98 

100 

CLÁUSULA QUARTA: Aprova-se a criação de uma filia l na cidade de Brusque SC, situada na Rodovia 
Ivo Silveira n2 2.300, Bateas, Cep.88355-202, com objetivo social de: fabricação de estruturas pré
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.$0-3/01), fabricação de artefatos de 
cimento para uso em construções (23.30-3/02), comércio atacadista de artefatos de cimento (46.79-

6/04) e comércio varejista de artefatos de cimento {47.44-0/05). 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações, 

. que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ/MF 14.574.671/0001-70 

NIRE 41 2 0768384 4 
CONSOUDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, nascida em 17/05/1978, residente e domiciliada na Rua Padre Agostinho n2 2275, 
Ap.701, Bigorrilho, em Curitiba PR, Cep. 80710-000, portadora da Cl nº 5.099.197-0/SSP/PR, 
CPF.021.641.059-23 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

NIRE 41207683844 
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,w 
LUCAS SAVYTZKY ROYER, brasileiro, solteiro, menor impúbere, nascido em 11/05/2011, residente e· 
domiciliado na Rua Padre Agostinho n2 2275, Ap.701, Bigorrilho, Curitiba PR, Cep.8071Ó-Úoó, .. , . . 
portador da Cl n2 13.499.051-2/SSP/PR, CPF.098.118.549-55, representado legalmente pela st1a1'1'1ife 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer. 

Sócios da sociedade empresária denominada ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP, pessoa jurí.óica·lie 
direito privado, inscrita no CNPJ.14.574.671/0001-70, com sede localizada na Avenida das lnc:lústrfas 
n2 1042, Bairro das Indústrias, Município de Balsa Nova PR, Cep.83650-000, registrada na Jüc~·Jar 
NIRE n2 41207683844, promovem a Consolidação do Contrato Social, de acordo com as seguintes 
cláusulas: • 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação social é: ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA-EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida das Indústrias n2 1042, Bairro das 
Indústrias, Município de Balsa Nova PR, Cep.83650-000. 

§ Único - A sociedade possui filial situada na Rodovia Ivo Silveira n!2 2.300, Bateas, Município de 
Brusque SC, Cep.88355-202, com objetivo social"de: fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda (23.30-3/01), fabricação de artefatos de cimento para 
uso em construções (23.30-3/ 02), comércio atacadista de artefatos de cimento (46.79-6/04) e 
comércio varejista de artefatos de cimento (47.44-0/05). 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo de fabricação de 
estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.30-3/01), fabricação de 
artefatos de cimento para uso em construções (23.30-3/02), comércio atacadista de artefatos de 
cimento (46.7:9-6/04) e comércio varejista de artefatos de cimento (47.44-0/05). 

CLÁUSULÁ.QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 16 de novembro de 2011 e seu prazo de 
duração.é indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 
(cinquE;nta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, no presente ato, assim distribuído entre os sócios: 
Sócios Quotas Valor % 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer 1.000 1.000,00 2 
Lucas Savytzky Royer 49.000 49.000,00 98 \\ 

Total 50.000 50.000,00 100 ~~ \ 
I \ ~ \ 

c,LÁUSULA SEXTA: 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 se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a 
alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integra lização do capital social. 

Página 2 de4 



ROVER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

NIRE 41207683844 
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DO EXERCfCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUfZOS. ~ ·--=- ·_· ~ 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

- ...... .I.) .J 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano, c!tl~i'li::.o 
proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos em balanço geral, sendo que o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. .. -.- .. 

•' ' 

CLÁUSULA NONA: Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção de suas respectivas qu~t~s, 
podendo os lucros serem distribuídos ou mantidas em lucros suspensos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os prejuízos que porventura se verifica rem serão mantidos em conta especia l, 
para serem amortizados nos exercícios futuros. 

DA ADMINISTRAÇÃO E SUA REMUNERAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade será da sócia ANA PAULA SAVVTZKV 
QUEIROZ ROVER, com poderes e atribuições para gerir e administrar individualmente os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou não, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, ent idades privadas e t erceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à 'ldefesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizando-se, desde já, o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Veda-se. ao administrador a utilização do nome empresarial em 
assunção de quaisquer atividades estranhas ao interesse social e obrigações em proveito próprio ou 
de terceiros, especialmente no que t ange à prest ação de avais, endossos, fiança e cauções, bem 
como Onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização de sócios que representem a 

maioria do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, neste ato, não estar impedido, por lei 
especial,· de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a 
pena (lue vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, cont ra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador poderá fixar uma retirada mensal a t ítulo de "pro 

labore", desde que autorizado pelos sócios . 

.· •· 

. , DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL E RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para (~ 
~ubscrição em igualdade de condições e na proporção exat a das quotas que possuírem. --" . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Pret endendo um dos sócios retirar-se da sociedade ou ceder suas quotas 
a terceiros, t erão preferência para aquisição das mesmas os sócios remanescentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fa lecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP 

CNPJ 14.574.671/0001·70 

NIRE 41207683844 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base nõ 

situação patrimonial da sociedade à data· de sua resolução, devidamente verificada em b;l~~·ç~ 
patrimonial especialmente levantado. · ' · 
§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em 
relação a um de seus sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Em caso de diminuição de capital, esta será proporcional à partidp~ç~o 
de cada sócio. 

DAS DISPOSICÕES FINÀIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade pode manter, abrir e fechar filiais, escritórios e 
estabelecimentos de outra natureza em qualquer localidade do país, por deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito o Foro da cidade de Bolsa Nova PR, para o exercício e cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato. 

termos. 

Curitiba PR, 10 de Outubro de 2013. 

Representado por A 

Let 13.228 de 1MJ112001 

~ SELO 

11 
FUNARPEN 

TABELIONA 
DE 

NOTAS 
EZQ99253 
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Bacharela em Direito Jandt: 'IJJse P;n. ~ i O ~ R;:~ .« 
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PROCURACÃO 'MARc40~Do PURt~~c(ev; fu.· S1.1b. .itut.-
CAMAv ufv'A '~'allle, ~ , Cl 

~~~~~~1\s~ ROYE ' :..· · L.An ~'da ~ R- PRE- MOLDADOS LTDA, na forma abaixo: ·'TGQ 
:N E P:t't. • BS 
J"'OI C R OESAX.OFICIALSU . \ ''"··v C~RA~N. , -. 
JULC !~R~~~~~ i:J\í<~'i. quantos este pubhco I~s~mento de procur~çã_o virem que aos dezessete 
~...-..a-~:tt· o-mê's de outubro do ano de dms nnl e treze, neste distrito de São Luiz do Purunã 

Município de Balsa Nova, Comarca de Campo ,.Largo, ,Estado do Paraná, em cartório: 
declarando serem capazes na forma do art. 40 do Código Civil Brasileiro/Lei 10.240 de 
10.01.2002, compareceram p?f1:es entre si justas:-e contratadas a saber: de um lado como 
?uto~gante(s) ROYER- PRE-MOLDADOS LTDA, pess9a jurídica de direito privado, 
mscnta no CNPJ sob n.0 14.574.671/0001-70, com sede na Avenida das Indústrias n° 

. ' 
1042, em Balsa Nova, Paraná .. nos· termos do Contrato Social e Certidão Simplificada os 

· quais ficam arquivados neste oficio sob no 431 da. pas;ta O 14 de contrato social, 
representadas neste ato pela seu sócia administradora ANA PAULA SA VYTZKY 
QUEIROZ ROYER, brasileira, casada, empresária, portadora ·da CI/RG n° 5.099.197-0-
SSP/Pr e do CPF no 021.641.059-53, residente e,domiciliada à Ruà·.Padre Agostinho, n° 
2.275, apartamento 701, bairro Bigorrilho, Curitiba, Pr; a presente identificada pelos 
documentos acima, do que dou fé. Pelo outorgante, na forma em que se acha 
representada, foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante 
procurador JEAN RODRIGO SCHUH ROYER, brasileiro, casado, engenheiro 
industrial, portador da CIRG n° 5.303.382-2-SSP/Pr e do CPF n° 004.866.629-77, 
residente e domiciliado à Rua Padre Agostinho, n° 2.275, apartamento 701, bairro 
Bigorrilho, Curitiba, Pr; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para 
gerir e administrar todos os bens, negócios, haveres e interesses da outorgante, podendo 
para tanto c0mprar, vender, administrar, ceder, doar, compromissar, permutar, hipotecar, 
dar em pagamento, penhorar, arrendar, locar, dividir ou por qualquer outra forma alienar 
ou onerar imóveis, móveis ou semoventes, títulos, ações, debentures, letras de câmbio ou 
imobiliárias, veículos, linhas telefônicas, cotas de fundos de investimentos, apólices, e 
demais pertences, possuídos ou que venha a possuir, pelo preço, prazo, forma de 
pagamento, juros, e demais condições que convencionar, podendo para tanto receber 
sinal, prestações, preço total~ passar recibos, dar e receber quitação, inclusive em notas 
pr_omissórias;· estipular cláusulas, ac~itar e assinar escrituras de qualquer natureza, com as 
cláusulas e condições que convencfonar; transmitir e receber domínio, jus, direito, ação e 
posse···e responder pela evicção de direito; assinar todas as modalidades de contratos, 
definidas.ipelõ Código Civil Basi1eiro e demais legislação esparsa, com as cláusulas e 
condições que convencionar, pagar, receber e reajustar alugueres, aceitar e recusar 
fiadores, rescindir contratos e aditá-los se necessário for; passar recibos, dar e receber 
q:Uitação, :promover despejos e fazer acordos, representar a outorgante perante qualquer 
instituições bancárias, podendo assinar propostas ou contratos de abertura de contas 
bancárias e movimentá-las, fazer depósitos e retiradas mediantes recibos, emitir, endossar 
cheques, autorizar débitos, transferências e pagamentos, por meio de cartas, solicitar 
saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques para uso da outorgante, pagar e 
receber quaisquer importâncias devidas à outorgante, por qualquer título ou origem, 
assinado os necessários recibos e dando quitação, emitir, aceitar e avalizar duplicatas, 
assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs, assinar correspondências, 
inclusive as dirigidas aos bancos, autorizar descontos e prorrogações de vencimentos, 

-

protesto e o que preciso for, assinar escrituras ou contratos de penhor, termos de 
responsabilidade, declarações de bens, comprar e vender os produtos da firma, comprar 
matéria-prima, representá-la perante a Carteira de Câmbio e Comércio Exterior, assinar @ 
contratos de remessa de numerários para o exterior, ou de recebimento de numerários do 

~o"!'!'dõ"!",;zz"!"~x""!'ett'!"!!:~ri-o_r,_d_e_n_tr_o_d_a_s _n_o_rm_a_s_c_o_m_e_r_c~_- a_is_v_ig_e_n_te_s_n_o_P_a_ís_,_r_eq_u_e_r_e_r _a_u_to_r_iz_a_ç_ã_o_d_e_r_e_m_e_s_s_a_. 4J ~ 



ROYERPR~ · MOLDADOSLTDA 

A v. das Indústrias, 1042. Balsa Nova. PR. 
CEP: 83.650-000 

(41) 3555-2415 

vendas@concrepar.com.br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu , que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(i4.S74.671/000t-7õf 
ROYER PRE·MOlDADOS LTDA·EPP 

Balsa Nova- PR, 02 de Abril de 2014. AVENIDA DAS IHDUSTRJAS tf 1042 

L
DM~ ·CEP83650 • 000 

EW.5A tOlA • PR .J 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA - EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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ROYER PRE • MOLDADOS L TOA 

Av. das Indústrias, 1042. Balsa Nova- PR. 
CEP: 83.650-000 

(41 ) 3555-2415 

vendas@concrepar.com.br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

m .s74 .. 671jooot-7õl 
ROYER PRE·MOLDADOS LTDA·EPP 

AVENIDA DAS INDUSTRIAS NO 1042 

L
DASIJDJSTRIAS ·CEP83860 • 000 

BAlSA NOVA • PR ..J 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA- EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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ROYER PRÉ· MOLDADOS L TDA 

Av. das Indústrias, 1042, Balsa Nova. PR. 
CEP: 83.650-000 

(41) 3555-2415 

vendas@concrepar.com .b r 

······-··-·····--·-·- ·----------------------· 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001 /2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Balsa Nova - PR, 02 de Abril de 2014. 
[i4.574.671/0001-7õl 

ROYER PRE·MOLDADOS LTDA·EPP 

AVENIDA DAS INDUSlRIAS N° 1042 
DASINDUSTRIAS ·CEP83850 • 000 .J L BALSA NfJoiA • PR 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA- EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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ROYER PRÊ ·MOLDADOS LTDA 

Av. das Indústrias, 1042. Balsa Nova. P R. 
CEP : 83.650-000 

(41) 3555-2415 

v enda s@c oncrepar.com.br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

Objeto: Aquisição de 06 Aduela Celular (para ponte). 

O Signatário da presente declara que o mesmo 
recebeu do licitador toda a documentação relat iva a lic itação 
supramencionada. 

li4.574.671/000t-7õl 
ROYER PRE·MOLDADOS LTDA·EPP 

Balsa Nova- PR, 02 de Abril de 2014. AVENIDA DAS INDUSTRIAS N' 10.2 

L 
OASINOOSTRIAS ·CEP83650 • 000 

BALSA PKJ/A • PR .J 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA - EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA 

Av. das Indústrias, 1042, Balsa Nova. PR. 
CEP: 83.650-000 

(41) 3555-2415 

v endas@concrepar.com.br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2014, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Balsa Nova - PR, 02 de Abril de 2014. 

7 7 

(i4.574.671/000t-7õ1 
ROYER PRE·MOLDADOS L1DA·EPP 

AVENIDA DAS INDUSlRIAS NO 1042 
DMUOJSTRIAS ·CEP83860 • 000 .J L BAlSA tOlA. PR 

ROYER PRÉ - MOLDADOS L TOA - EPP 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 

JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 

RG: 5.303.382-2 SSP/PR 
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Prefeitura Municipal de Nova rfállt~~~--:.· 
Rua Bahia s/n° -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 8733~ - ,_,. .<l 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 °l.•a C;:\"\IC 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 00 I /2014- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 06 (seis) Aduela Celular. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova C a n tu, Paraná, __ ....:2~8~___!:d~e~___.:..:M~a~r~ç;..:::o ___ de 2.0 14. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

rr4.574.671tooot-1o1 
ROYER PRE·MOLOADOS LTDA·EPP 

AVENIDA DAS INDUSlRIAS H' 1M2 
DASIHOOSTRIAS • CEP83650 • 000 1 L BAlSA tKNA • Pll ...1 
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Prefeitura Municipal de Nova c 'ntu···-~--~· 
Rua Bahia s/n° -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 ~· , f-1. 

CNPJ N.o 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 Vova C;::.(\\\.: 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 001/2014- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 06 (seis) Aduela Celular. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, __ .:!..28~___;d~e~____:.M~ar~c~o ___ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

~ \~~ 
/ (14.574.67/íooot-?õl 

ROYER PRE·MO&.DADOS LTDA·EPP 

AVENIJA DAS IIJUI'IRrAS N' 10f2 
·IIUmiAS·CEPIB ·OI» L BMSADI.·PR .J 



ROYER PRÉ- MOLDADOS L TOA 

Av. das Indústrias, 1042, Balsa Nova- PR. 
CEP: 83.650-000 

141 ) JSSS-2415 

v endas@ concrepar.com.br 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ROYER PRÉ - MOLDADOS pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob N°. 14.574.671 /0001-70, inscrição estadual N°. 
25.656.407-8, com endereço na AV DAS INDUSTRIAS n° 1042, CEP: 83.650 - 000, 
DAS INSDUSTRIAS, BALSA NOVA- PR . Neste ato representado por seu sócio JEAN 
RODRIGO SCHUH ROYER, brasileiro , casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG No. 5.303.382-2 SSP/PR, CPF N°. 004.866.629-77, residente e 
domiciliado na Rua Padre Agostinho , 2275 apto. 701 , na cidade de Curitiba - PR . 

OUTORGADO: FELIPE DE LIMA HACHOR, brasileiro , Casado, vendedor, portador 
da cédula de identidade RG N°. 9.807.972-6 SSP/PR, CPF N°. 064.652.339-24, 
residente e domiciliado na Rua Bengali, 506, CEP: 82 .015-450, na cidade de Curitiba
PR. 

PODERES: Amplos e gerais para representar a outorgante perante a administração 
pública e a iniciativa provada, para os fins de participar de proced imentos 
licitatórios e efetuar vendas dos produtos da atividade empresarial da 
outorgante, podendo para tanto, apresentar impugnações documentos que fizerem 
necessários. prestar e firmar declarações, propostas, participar de sessões plibl icas, 
renunciar a prazo de direito de substituir, receber e dar qu itação de valores, assinar 
contratos, enfim, praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel 
desempenho do presente mandato, sendo proibido e substabelecimento, e possuindo a 
presente o prazo de validade até 31 de Dezembro de 2014. 

Campo Largo, 24 de Março de 2014. 

CNPJ: 14.574.671/0001-70 
JEAN RODRIGO SCHUH ROYER 

CPF: 004.866.629-77 
RG : 5.303.382-2 SSP/PR. 

rn.s74.671tooot-7õl 
ROYER PRE·MOlDAOOS lTDA· EPP 

AVENIDA DAS INDUSTRIAS N° 1042 

L 
DASINOOSTRIAS • CEP83650 • 000 

BAlSA NOVA· PR ...J 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP 

CNPJ 14.574.671/0001-70 
NIRE 41207683844 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

... ' . 
.L •J ,, "" ll.i ~ ft -:c.. J:' 

~ fL. N.o •• ~---- r-

~ .. ~-~· 
~ 

ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, brasileira, casada sob o regime de comlttlh30.. \..l. -parcial de bens, empresária, nascida em 17/05/1978, residente e domiciliada na Rua 
Padre Agostinho nº 2275, Ap.701, Bigorrilho, em Curitiba PR, Cep. 80710-000, portaciu1a 
da Cl nº 5.099.197-P/SSP/PR, CPF.021.641.059-23 

Única sócia da empresa denominada ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP, pessoa jurídica de. dir~iio 
privado, com CNPJ.14.574.671/0001-70, estabelecida na Avenida das Indústrias, nº 1042, sa;rí-o das 
Indústrias, em Balsa Nova PR, Cep.83650-000, registrada na Jucepar NIRE nº 41207683844, resolve 
alterar o Contrato Social conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade LUCAS SAVYTZKY ROYER, brasileiro, solteiro, menor 
impúbere, nascido em 11/05/2011, residente e domiciliado na Rua Padre Agostinho nº 2275, Ap.701, 
Bigorrilho, Curitiba PR, Cep.80710-000, portador da Cl nº 13.490.051-2/SSP/PR, CPF.098.118.549-55, 
neste ato representado legalmente pela sua mãe Ana Paula Savytzky Queiroz Royer. 
§ Único - O sócio ingressante, representado, declara conhecer a situação econômica financeira da 
sociedade, assumindo a responsabilidade do ativo e do passivo da mesma, ficando dessa forma sub
rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, cede e transfere ao sócio 
ingressante LUCAS SAVYTZKY ROYER 49.000 {quarenta e nove mil) quotas, totalizando R$.49.000,00 
(Quarenta e nove mil reais). 
§ Único - A sócia Ana Paula Savytzky Queiroz Royer dá plena, rasa e geral quitação das quotas 

cedidas, nada mais tendo a reclamar. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social no valor de R$.50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 
50.000 {Cinquenta mil) quotas de R$.1,00 {Um real) cada, integralizado pelos sócios no presente ato, 
em moeda nacional, está assim distribuído: 
Sócios 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer 
Lucas Savytzky Royer 
Total 

Quotas 
1.000 

49.000 
50.000 

Valor 
1.000,00 

49.000,00 
50.000,00 

% 
2 
98 

100 

CLÁUSULA QUARTA: Aprova-se a criação de uma filial na cidade de Brusque se, situada na Rodovia 
Ivo Silveira nº 2.300, Bateas, Cep.88355-202, com objetivo social de: fabricação de estruturas pré
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda {23.30-3/01), fabricação de artefatos de 
cimento para uso em construções (23.30-3/02), comércio atacadista de artefatos de cimento (46.79-
6/04) e comércio varejista de artefatos de cimento (47.44-0/05). 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações, 
que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ/MF 14.574.671/0001-70 

NIRE 41 2 0768384 4 
CONSOL~DAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ANA PAULA SAVYTZKY QUEIROZ ROYER, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, nascida em 17/05/1978, residente e domiciliada na Rua Padre Agostinho nº 2275, 
Ap.701, Bigorrilho, em Curitiba PR, Cep. 80710-000, portadora da Cl nº 5.099.197-0/SSP/PR, 
CPF.021.641.059-23 
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LUCAS SAVYTZKY ROYER, brasileiro, solteiro, menor impúbere, nascido em 11/05/2011, resid.a.ntE: e 
domiciliado na Rua Padre Agostinho n!! 2275, Ap.701, Bigorrilho, Curit iba PR, Cep.80710-000, 
portador da Cl n!! 13.499.051-2/SSP/PR, CPF.098.118.549-55, representado legalmente pela stja 'ti'Ycie 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer. 

Sócios da sociedade empresária denominada ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP, pessoa jurfáicd:de 
direito privado, inscrita no CNPJ.14.574.671/0001-70, com sede localizada na Avenida das lncJústriãs . . . 
n!! 1042, Bairro das Indústrias, Município de Balsa Nova PR, Cep.83650-000, registrada na Ji.Jce'par 
NIRE n!! 41207683844, promovem a Consolidação do Contrato Social, de acordo com as seguintes 
cláusulas: 

DA DENOMINACÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação social é: ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA -EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida das Indústrias n!! 1042, Bairro das 
Indústrias, Município de Balsa Nova PR, Cep.83650-000. 

§ Único - A sociedade possui filial situada na Rodovia Ivo Silveira n!! 2.300, Bateas, Município de 
Brusque se, Cep.88355-202, com objetivo social de: fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda (23.30-3/01), fabricação de artefatos de cimento para 
uso em construções (23.30-3/02), comércio atacadista de artefatos de cimento {46.79-6/04) e 
comércio varejista de artefatos de cimento (47.44-0/05). 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo de fabricação de 
estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.30-3/01), fabricação de 
artefatos de cimento para uso em construções (23.30-3/02), comércio atacadista de artefatos de 
cimento (46.79-6/04) e comércio varejista de artefatos de cimento (47.44-0/05). 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 16 de novembro de 2011 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 
(cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, no presente ato, assim distribuído entre os sócios: 
Sócios Quotas 
Ana Paula Savytzky Queiroz Royer 1.000 
Lucas Savytzky Royer 49.000 

Valor 
1.000,00 

49.000,00 

% 
2 

98 

Total 50.000 50.000,00 100 '':'~,

1 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros . ·~i~ 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a 
alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

-

(ARTOR'IRA 

~~CAÇÁ O 
Confere com o onginal. Dov Fé. 
Silo Luiz do PLJI'Unà - "'un. Sais• Nova 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA- EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

NIRE 41207683844 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJU[ZOS. 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano, CJtiClr~ 
proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos em balanço geral, sendo que o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

CLÁUSULA NONA: Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção de suas respectivas qu~tas, 
podendo os lucros serem distribuídos ou mantidas em lucros suspensos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especial, 
para serem amortizados nos exercícios futuros. 

DA ADMINISTRACÃO E SUA REMUNERACÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade será da sócia ANA PAULA SAVYTZKY 
QUEIROZ ROYER, com poderes e atribuições para gerir e administrar individualmente os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou não, 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, 
autorizando-se, desde já, o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Veda-se. ao administrador a utilização do nome empresarial em 
assunção de quaisquer atividades estranhas ao interesse social e obrigações em proveito próprio ou 
de terceiros, especialmente no que tange à prestação de avais, endossos, fiança e cauções, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização de sócios que representem a 
maioria do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, neste ato, não estar impedido, por lei 
especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador poderá fixar uma retirada mensal a título de "pro 
labore", desde que autorizado pelos sócios. 

DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL E RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. )\_ 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para 
subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade ou ceder suas quotas 
a terceiros, terão preferência para aquisição das mesmas os sócios remanescentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
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ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP 
CNPJ 14.574.671/0001-70 

NIRE 41207683844 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

"o v· 

destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com bas~ nõ 

situação patrimonial da sociedade à data· de sua resolução, devidamente verificada em balanço 
patrimonial especialmente levantado. · · 
§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em 
relação a um de seus sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Em caso de diminuição de capital, esta será proporcional à parti-:ip~ç~o 
de cada sócio. 

DAS DISPOSICÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade pode manter, abrir e fechar filiais, escritórios e 
estabelecimentos de outra natureza em qualquer localidade do país, por deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito o Foro da cidade de Bolsa Nova PR, para o exercício e cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato. 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel ~~~~~ 
termos. 

Curitiba PR, 10 de Outubro de 2013. 
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~ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 1~ 

Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 :!)---· 
CNPJ N.• 7~.845.394/0001-03 - Fone_(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 -

E-ma1l: pmncantu@hotmall.com ou pmncantu@iq.com.br )~ an 

A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2014- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21 , III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 04 de Abril do ano de 2.014, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, 
Processo Li citatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, Global, 
fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de 06 (seis) Aduela Celular (para ponte) (conforme descrição no 
Edital de Carta Convite no 001/2014-PMNC, e seus anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, Rua Bahia s/no - Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Março de 2.014. 

FIXADO EM EDITAL ENTRE OS DIAS 

-----1----~----- à ----1----~-----
················-·······-··-···-··' Responsável 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu-~~----
Rua Bahia no 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 A0va :~«:-. 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 Can\\.1. 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 009/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2014 

ABERTURA: 04/ABRIL/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 04 de ABRIL do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, GLOBAL, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Aduelas Celular 
(para ponte), da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO: PATROLA - FIAT FG-70 
ÍTEM DESCRI CÃO 

01 06 (seis) ADUELA CELULAR (PARA PONTE)MEDINDO 5,00x2,00xl,OO - Bl-
PAR TIDA, c/P AREDE DE 20 CM, CLASSE TB 45. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LI ClT AÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
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-CERTIDAO NEGATIVA DO INSS; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 



~~P.. Mu~ 
0 ;/0 

lti / 
/ti ~b ~ 

Prefeitura Municipal de Nova c~Qt.~~~~~~: 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000'- o11 0 S 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 a C;:;nt 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
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5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 
GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 
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7 - _LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇOES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado mediante entrega, até o 5° (quinto) dia útil, mediante 
apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-~.300,00 (Trinta e~ 
Mil e Trezentos Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0602267820534-2025- 33.90.30.28 Secretaria Munici al de Infra-Estrutura 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 -Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 



11 - IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

horas. 
11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 
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13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21 /06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281/35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 26 de Março de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES &EJ12ohoe?s~P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 001/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ______ _ _____ _ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de 200 . 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/20 14, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 00112014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 00112014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2014 

Objeto: Aquisição de 06 Aduela Celular (para ponte). 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, ____ ___!d~e:::...._ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 009/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Aduela Celular de 5,00x2,00xLOO Mts. 

vJ 
· Mil e Trezentos Reais · 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: 

PARA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: :2._Ç I ~ ;J ~\ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência 

Visto: 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln"- F:;: (44) :;;:,-12~-c;:.7.330-000 



Fone: (41) 3688·1839 
Fone/Fax: 3866-9350 

r. •• ~ . ra ...... • t ... .... IIW .t! .. ~34~~20·C~.to - Prl 
ti•P$. o• .IIZ-i)O( ~~.L· ·~r E.• ~·72t04S 

COLOMBO (PR), 26 de março de 2014. 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
airtonagnolin@gmail.com 

Ref.: PROPOSTA ADUELAS CELULARES. 

Na tabela abaixo descrevemos nossa proposta: 

Qtde Descrição 

06m Aduela Celular 5,00 x 2,00 x 1,00 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A vista. 

VALIDADE 

Proposta valida por 05 dias. 

PRAZO DE ENTREGA 

45 dias. 

Preço 

R$: 5.750,00 

Tot al: 

085.: Deve constar na ordem de compra o e-mail para o envio das Nfe e Boletos. 

Sem mais, agradecemos sua solicitação. 

Preço Total 

R$: 34.500,00 

R$: 34.500,00 



INPREART 
Indústria de Pré-Moldados de Concreto Ltda. 

À 
Colombo (PR), 26 de março de 2014. 

PM NOVA CANTU 
airtonagnolin@gmai l.com 

Ref.: PROPOSTA ADUELAS CELULARES . 

. Prezados Senhores; 
passamos às suas mãos nossa proposta.: 

Qtde Descrição 

06m Aduela 5,00 x 2,00 x 1,00 (Bi -Partida) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
A vista. 

CIF. 
Descarga por conta do cliente. 

VALIDADE 
Proposta valida por 15 dias. 

PRAZO DE ENTREGA 
30 dias. 

Atenciosamente 
Junior Crus - (41) 3675-7007 

R$/metro CIF Preço R$ CIF 

R$: R$: 33.000,00 
5.500,00 

Total: R$: 33.000,00 

FABRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 - A TUBA 
FONES: (41) 3675-7007 I 3675-6968- CEP 83408-280- COLOMBO- PARANÁ 

e-mail: inpreart@superig.com.br 



ROYER PRÉ • MOLDADOS L TDA 

Av. das lndúsbias, 1042, Balsa Nova . PR. 
CEP: 83.650..000 

(41) 3555-2416 

v endas@concrepar.com.br 

À 
Campo Largo (PR), 26 de março de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
TEL.: (44) 9135-0112 
airtonaqnolin@qmail.com 
A/C SR: Airton 

Ref.: PROPOSTA GALERIAS CELULARES . 

. Prezados Senhores; 
Em conformidade aos entendimentos mantidos, passamos às suas mãos nossa 
proposta conforme a seguir descrevemos. 

GALERIA CELULAR, tipo MACHO E FEMEA, com junta rígida, para águas pluviais 
fabricados conforme a NBR 15.396 da ABNT. 

Qtde Descrição 

06m Galeria Celular 5,00 x 2,00 x 1 ,00 Bi- Partida 
C/ parede de 20cm Classe TB 45. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
A combinar. 

PREÇOS 
CIF - Nova Cantú - PR 
Descarga por conta do c liente. 

VALIDADE 
Proposta valida por 15 dias. 

PRAZO DE ENTREGA 
Imediato . 

DADOS GERAIS 

Preço/metro Preço Total 
CIF CIF 

R$: 4.900,00 R$: 29.400,00 

Total: R$: 29.400,00 

OBS.: Deve constar na ordem de compra o e-mail para o envio das Nfe e Boletos. 

Sem mais, agradecemos sua solicitação e firmamo-nos, 

Atenciosamente, 
FELIPE HACHOR - ROYER PRÉ - MOLDADOS 
TEL: (41) 3555-2415/8758-6222/8461-0085 / 7816-8483 1D [984*30016] 
e-mail: vendas@concrepar.com.br 
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Assunto Orçamento 

De Felipe I CONCREPAR <vendas@concrepar.com.br> 
Para <airtonagnolin@gmail.com>, <pmncantu@ig .com.br> 
Cópia 'Jean Royer - CONCREPAR' <jean@concrepar.com.br> 
Data 26/03/2014 08:49 

• 26-03 GALERIA CELULAR - NOVA CANTU- PR.pdf (rv41 KB) 
• 26-03 ADU ELA CELULAR.pdf (rv24 KB) 
• SCHLOTAG 26-03 PMN Cantú- PR.pdf (rv266 KB) 

Bom dia, Sr ºPrefeito Airton I Sr º Vanderlei . Tudo bem? 

Segue as 03 cotações conforme solicitado. 

Caso haja alguma dúvida, me coloco à disposição para esclarece - lá . 

\tt. 
relipe Hachor 
Vendas & Licitações 
CONCREPAR-MARCO TUBOS LTDA 
TEL.: (41) 3555-2415/3941-1226/8758-6222 
NEXTEL.: (41) 7816-8483 ID [984*30016] 
vendas@concrepar.com.br 

www.concrepar.com.br 

BR 277 - Km 108 - Campo Largo/PR 

"EXUA TUBOS DE CONCRETO COM QUAUDADE, CONFORME NORMA ABNT 8890/2007. 
É UM DEVER DO ENGENHEIRO E UM DIREITO DO COMPRADOR" 

Concrepar- Marco Tubos L ToA 


