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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° 025/2016 -Edital 
de Pregão, na forma Presencial no 016/2016, que tem como objeto a Aquisição de Horas 
Máquinas, conforme especificação no Edital. 

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

A BASSÉGIO & CIA L TDA - ME, inscrito no CNP J sob o n° 04.739.051/0001-90- da seguinte 
forma: 

ÍTEM COLOCAÇ..ÃO EXAME QTIDADE PREÇ..O Valor Total 
(UNITÁRIOl R$-

R_k 
01 10 A BASSEGIO & CIA LTDA- ME 350 I Horas R$-120,00 R$-

CNPJ o• 06.075.906/0001-51 42.000,00 
02 10 A BASSEGIO & CIA LTDA - ME 350 I Horas R$-118,00 R$-

CNPJ n• 06.075.90610001-51 41.300,00 
03 t• A BASSEGIO & CIA LTDA - ME 350 I Horas R$-100,00 R$-

CNPJ n• 06.075.90610001-51 35.000,00 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Junho de 2.0 16. 



TRIB~ EDIÇÃO N' 9.392 

·--·-.. c-...·..._...-......... --_,_....,.., __ CioMM...., __ .... 

M.tt.-··-.. -.-.--..--.-. -----------:.:.;..::::.=:.:n--·----· 
~~~::_~~-··--
:.::-.=..-:::-.:..-.._._ .... -.-·------------;·.;.=r:.:;;:===--___ ....,. ____ . __ ,.. .. _"" 
-·-:::...::;:=.::.-·------
:.·.':::.=::....-:....._ ----......... - .. o-----·-----==~-~ ..... ------
M.&C..·~----·--------·-----------· ------.. -.... ----· -------.. ·-···-~·--·-- .. -.....- ... -===------... - .... 
~-·-.. -----·-· 
=:.:.::::.~:.:::a-;:..:.-= 

MPc-o __ ..,._,.c- .. ......_.._,.-.. _____ ,__.-~ ................. _. ......,. _____ ..,.._ 

~--~-=--
··--··--· ...... c.-..._...-.-.. ----~ 
........,.._, ____________ _ -----c..-....... -. ......_. __ =-=--=:.:=::--a... ................. ---_ .... ...,.. ___ c....._,..,...,_.,_.._ _____ ,_.._.-..a...,.,_ ... , ______ ___ 
·--·-·---·---,......._Oo _____ ·--~-........,_ . ......,. ___ ...._,_....._._ 
~- ..... ---------""' .. ______ ,_,_ ___ _ __ ,. ______ ,.....,. ____ _ 
::::.:=.· .......... ·----.._. ..... 
-H.I· ....... --------· -·--.. -., .... __________ , 
r::~--:=:..-:-...=;=-:--.-. .-..-----..._.. __ c.oa ___ _ =---------......... ~ M.t:I.O _____ ..., ____ ,--., 

=..:..:..=..=:--:..--==.:-c.= . 

siJnUDtltCUDICilODtiJC[JICAPÚilA-U 

r.d.imloluacl~-k~I.JW.NJ 1i.~NJ~I.D~ -'IN~Jk.~rm!ln 

dtiAP.a~~-fdlíw.1t~·CII!f-llt:iu.:-~ IW IAI 

l'l. ~·(dr-Q.G.:llift.N~·Q.illldtHl~ .. 

_..._ 

Prefeiturn Municipal de NoVJ Canlu 
. . . ..... . (-. ... c-.f'l.-[~r,-

1~\'1'-.............. . ., ..... IC-'*ol 

r... ........,...:t.t.o ........... ... 

o,..,..,.....,.,..C'aoll.'--'o•,...,•••~...
"..,_.."'""' ~~ .. ;. .r-~•·l»>llU· tllllol .,.._ • ..,.,_. .. ,n.-. ... -.,..~., 

---MIJQI·--- '~ .......... ....,..~ô• 
""' 

,_,..,~ .. ,._......-.-..-.r~ 
I.DOI..GI·l'QOI'"-""TOIP .... ...,.,· I'ICIIII'-Q..-., • Drl .. o 
o'IIJIII.Gl....,UIIftii·...,U. M. .. &-..n.l~!lolloo..WrtJT\l• 

··~·-·Oioow•""-.. 

Prefeiturn Municipal de Nova Cantu 
taWitt• ., ..... ,.,c...,...tO":r.-
~·\~ ................. ~ ..... ....,...,.~ 
l!Rl!1(!fb!I!!Q!!:là!C!9 

Oh:lcUW.II.tiWC.-c.lMl.~III\."MIIrl~~ 
lle*'cu&.õdol,..lât.k!'.,.••• ""'-tl..lliloWIIitl:.ollli · tllal •r-•*,.,..t•"»'l. ..... .,...._...~,~• r•L 1r111 
aaib.~·.--..... .. ,~Wifnc~·Eiil.t. 
1-~~ ...... ~,_~ .. ,;,-~~·~ 

LOJthlm•\'alltT••~2JCSJtc:s--fOit)8r\àtltCM 
l.oili·JL'III.IQIQO'«nnMt~•Oll .. til!~l.a. 

EDITAIS 

I 
M.h. , ... ~ ........... ~ . .............. ,.."-
~ ...... cr.-,.,., ""*"' ............. ,O"'IIlÇto. 
~-Ctllc6llt ................ ....,.,. .......... 
...... ~ ................ . ....._,.:ãa..r.ai!Wib ................ _.... ... _.....,._ 
M.11.C.... t ... ,. ...... ....,..,.,._...... ........... 
._.... ... ..._,'---·~ ~~41...-lt .._._c... .. ~ ....... ~ ........ IIMtl:llllllllb .............. c-.,_,... ......... ,. ....... _, 
~ ........... _"""'-_.......,_~· --.... ... _... ....................... ~ .... ---
M.AAG-a. ................ ~·""--·~ ..... ............... c....,.. .......... ~.o.a.·~· 
~-~·--- .. ...- .............. ......... _ ..... 

:::::::-...=.:=-.::.-c.:=:---~ 
~-·-------~tp·O---.-,........-. ...... --
===~·..::...-:=..::.::.:..--

........ -........ --·-·------~- .......... -· ......... ·-·-----.....--........ -......... -o-·---·---:::"~-.=::::::.=.-::.:,::-..._• 

~:-=::.:..::-..:...~~--=:: 
:-,.,:,.,"::=t:.·~·::.:--·-

.M.~·-.-· .......... -· ........ ----
_..,... ______ ,. ___ _ 
~=-~,..... _____ .,._,. ... 
~:!."':""--.:::--.:=:..---·---
..... --.. --.---_ ... ______ .......... ______ _ ........ __ _ 
~-·--.-ou-·_,.... 

:..:..aoC: .:=:=,..~.;.-:-c-:::--• =;,:--·-----·-0:: 

Prefeiturn Municipal de Nova Cantu 
._....,iii·C-· NMC.·I'l.·CV':I"a. 

~\·.-. ........ ..-.r-"".-_.., 
"-'r~·t~•,.. 

o~~'clll*.._lc... .. ~•,_-.. ... .-~op.: 
k~olld.Na,.,l•a.••.._.,,.._~ •· IJ1~U-UW •r ..... ,.., .......... IO_~<IIIIbc.~kS:I>'IUo~ 
~~·~·c.. ........... :Wc.[l ...... S...aa. 
..... ~.[üal, 

,(l\l,.pí,loli(JJ .......... rA-J:rii&IÂitl'l~ &(....,..-: 

LOU {•M('o, 11'01 U""I('O • \ltt r"-'dl k$-l.HiU,ft tCu~t • Tril~ • 
...... )li, Oil-1• I Qll_,. ... I llf'rttl I ~~ (.-!""'~ • 
C1»5l1llOl.\I[III'LfD~Mf.lt-crill•t'SriM"•'IJ.ill.ti:AOOI.fT, 

Prefeilura Municipal de Nova Cantu 
. ........... . r-.~•t••·I'I.•L'V:r..-

'"''""-.................. , __ _ 
t..oolo r,..,"'ID~.,---

rU'WIJIIM)!I!Bi!(.Jp 

o ...... ~•"""'•r-Coa6o•h'I!LN ..... ~~;o~tt..,. 
- ... -.u.,..u. ........ o~ .. . "'-l ....... ~·t.':'l:lll ... fAI 

.................. ,_..~ 11·1tw. .. - - ........ ~·-,.. • ...,.., .... ,.....,.._~ ... r--. 
,_,.te.u ........................ ~-t.....,.. 

J,. to u.c.o -bJUt.A'oltlr1'05 , ... , UoCift6uo . I'I'OM.\0. ..... . 
OPJ•eri'~45-L01tlll-llloati. C.Ii.N. .. , ... ,olw 
nllAI..~IIJ"/Ut.,_.--.,,.... ,o.. ~~oo~oa; 

MJ'W COioiÚIOO l ...... h(.\0 l I.VOlfh('.\0 t.n\ • .......... • 
GPJ .. otf~~U'JliH--IIliTo•oo..,1'0T4l. 
IS-L~f(IIIIMlo.w--•' ........ 

Prefeilura Municipal de ll'ova Canw 
.......... . c-·t.•c--,.,-o:r:~::~ .. 
fVI\":"_ ...... ,. •. ,_,.. .... ..,..,u 

.... ~·-.:u.U 

Ol'l'cf:t.MoN~.:opo~•~~c• .. a:.•l'l!U.•••»~• 
lrC'IID...rN,.,. lci t.,_,.•,,_,,..._Ur:·l·rii~IJ4~K-UIItl 
•T"MLido·rt.r-~..,1'- ... 1111- o"'P•CM~ot!IINik 
~r.-...~...,..S.. .. E.IIIL 

l_..,.,a. ....... cklo~rala!Womqf~af6t'trc 

LtJT[Í'»CQ.I1Qif':at0M\ ...... b:lt.l6,1tbl~ltUJUIJCna>, Ownlat""NI.,_.,....,,,_ .. iof. O..l\lDI.\.J.ailtto CNJ 
.... ~ ... 1C)t-.J6. 

.utnWA.Ym'IXI~ 
h~Wt~ 
~· •• r...., 

=~~r:·.::.~~~-:.: 

=-=--:~....:.~:-==.-::-.::.~ _..,.,_c-__ _ 

,._ .. CCMIMAO.~-.Iultt~aa.... ~--...--..~ 010<61t.-.~ - ... -.CICIIW-"0-~0IIi~-----·--,....--
~·--~·----""'"'"--...----·--· ==::::::.':::.~=:::-----......... __________ __ _...,., ______ ._...., __ 
.-....- .. ._ .. .._. __ ~ ---·-·----........ ;.c.-.--.- .~---- ....... _...,.. . ..._c.w,----·-··-----, ..... _ .. _.._ __ 
:.;;..-:-.:--·--...... - .-·-· 

rwmtlt.\MJ.).ICW.U.DtUlZLl'll. 
fMt .. ..._ ... ..._ .. 

EXTRATO DE ru.IIODEA!IITIVO 

1e'IIIO* Ifi-.,•'1lt~rolklmt~:~I'.Y.i21H~Dt~ • RfGSTROCE 
P!1EÇOS~~~EWESTM..I.lSMEJ•UC.I!S.iltclntlldtPNo;la 
~· SC/2,\!, ~.te Jl<t.'t!n"' PRtfel"'JAAiillltl?~ 0: lUa~ t I LI. A. 
P~ t.IE'I.&I.~ nata 1111 CIIJ a~. li3137210Cf11·15.16111M t 
c:o·htluft1llill'kii•Plu.lQ.ZICQ!tal~ti!IMfU I\'klllil)a 
_.,.A ljfllcáç!lla.'lW/9:1 
r-..,...,.~.!I'.Uiu~tao•-. 

Prefeilura Municipal de Nova Cantu 
..... ~oo or.s.r- -""'· c .... ,...rr,tt~ ........ ~-.-......... __ ..... __ _ 
~--·-.....-....-· 

UJM21?Ef!Mlp;+r.Jn 

o......,..,_.., .t-c-tiWt"',...,._.,~.,.. 

... _...,...,.,L4c. ........... ,,.,._~rf'IIII:IIU•( .... • ,.c.w,.,.._,._..,., ... ICI~ .... --.,... • ·...,...._· 

..... ,.._...,..._Niollooi ........... ~~ .. Uiol. 

r.cn,.r,\l•l"-'t'C*CICI'OIIIliUfCAWDf'fOI.LT111. .......... 0if'J ... 
o o• ij•!'U ho«»loJl.--II.CI,W.I$.K.M, M, lt. lt, ll,o ll •••lw 
w•u.•a.•U...to...J~t~o~a.,...._.t ... a..~>); 

..U.\'r.~ t Joo\lt tillll ~101- ' ' '. C'llt~ta<:A t."ll>~I..M• "'"'- ,..,. ..... 
('!jtJ .. to" 07,f!U~-!.)l,-llfooll.~.IJ. l'- 11.. 11•11••.,_. 
4<U. ....... t"ooor)ll o--•o0...•• ... 1oo Tn.uC'IO..;I 

PTefeilurn Municipal de Nova Cantu 
la•WJilf ·Cton~lonoholhrt.·((l':r.J3141 

, ... , ~·~~••u.•-l'otiiN•·'""'•,....••w 

r..., .... ~,~-., ...... , .. ~ 

Ofldd.,w.q.I·~• (IIDWil•m.&. .... ta ..-....:0 .. 
k:tltl•bta,.. l&t.lrMI•"aoP-~I'tl)IW.rJU 
............ ,....tO"JIIl.,ctJo~;n;.f)lPI~CPt(»t 

~ ....... r...I:...'1,....._..,.....Ucll 

,_,..01~-,.._.là;;aoi..qfplll:ll[llpllolt 

C UIU~...,.. •O'PJ _. , _, a"a .... l·ll • '* r•• U. 
IUa,"'ll)llanr~CMt~ I Oilor.ittSdnll t .... t CGútOfl) 

Prefeilurn Municipal de Nova Cantu .......... _, __ ,_, __ ,.,_CU:..,.... 
,.,, .... ..._ .... -- .... ·--
'--~~-......... ., 
TERltODfHQUOLÇC~Q 

OI'Mnlo'-l~llt'Wnt.nblo.lio .. h:wi. N ft> .. >t~o\.~fll' 
~~~~~,... Lm r..U.O••"~ • P-lkiloloriuo'l)l~O!I• (i!Ql •r••• ,,... .· mutl...,-~.t;c•• t.\f(l{,.,.~.,_* 
~..~~--~·( ..... \loloi::~oleS... Eft!i~Nl..,Mib 
<"lllf'9 ... .-..~r0fli"~UU 

~-~ ........ .....,_. ............ '"*.~· 

WRt'iK'O.fTUif.'.'KO•''*"""•a.~ tc- • ,_... 
u .._, tM, o......,. , o.-~. TM r ..... "". 
C0'611l10UUIIUMML._.• CO'rJ••~ lS.f\I.IIM!MI.a1 

Aal'I.WJ.I(10.00.4C.\tUV --, ... ,c... h. 

=:=:..~·--=-=~~ -~-:;.: :':::::..-:õ.:".-=-=....-:::,·.=: ==------·----
··--·~------.---.-. -----·-----·-----=-~--..--- . ._ .. ,_, ""·-..--·--·..-.-·--......-.--.----..-----:::.·.::---...... -·----.. ··-·----·.-.....---· =: . .::.:;....-=...-=..-. ---
:.:.=.:=-·-·~------ · "'-........ -.... -......... - .. -
=~~...:=.=.:=.._ 
~~=----------·:..:;..c:::.:.,----_... ....... __ 

MUNIC IPIO DE LUIZIANA 
-- a<PUO.A11.68MlCOH7 -
kO..Mt-:d\'ociar-.,.12 '-"-.tt~,JfltUI·I"'LJI. ... --r-·-·-c:c·-

I!XTRATO Of COHT'RATO 
RfGISTJlO Df PREÇOS 

lD 720163601 

"UilNII.IN\MICJI'tlot:I.IJUUII,\ 
u:nu.to oc ClOIO'nloto-.......,., I'USCIOC%A4•t&m-O ot PIIICN 
•MIM && 

COHH.I'"""""DU.JUnoUII'Ulll~tCOttcllOCI•t ... nut 
,.,AI.~lllto\•IH 

o.n. .. ,U-1/~ 
.. ...__ .. lll..MI,M 

--.oc•.,..••t.t 
~., ... ,_ .... ., 
-..c.tCAo~•• ......... ,. 
_,<lolfft>M.tRrl'\IU~&I. -I.UalAIIII 

·----·-
Prefeiturn Municipal de Nova Canlu 

.. kW.i • ·t.t-~C•t •f'I. -UPi .W.. 

.......... _ __.,_ ............... .... 
14111tll'"':l-.... lo;:.....,-o ....... . ... 

Ol'lr<•""-.-•,_(-.[,Uo .. Pn:a.•• ....... t'-.. 
h ... ..,..,,..l,.ooc. ........ :.u.r.-~.·~: .... táof 
* ,...... u 1oo:at r.,...w' IISWt• • ""' - .... o A"'••;le * 
~"•c-.::..~Cilf'Ct«Jo•tll.l 

t .. ..,'lf~II~.Npo•:.lrU:otf•l(ipr• l.......,_ 

ll~0CI(U I0\1~'1lrlH-fiii. ........ IOCJIIIholl ol't.I.TNIIIMtl4un l 
II •MtLC..Illlllolllo.W:. fli\ ILILU.U.liol,oo<.UlOIAL• I ... 
U."1''JJ IT-Ioii.Sro.-110r"'-•""•lltlo~ 

Prerei1ura Municip.1l de No11 C"'lu 
... - .. ··C-·'-•f"-·"'•111' ,._ 
, .... , .. __ .. ·---_ ....... .... 
~-... "-....... ~ 

UIWMttr?tfXOC1(JO 

Dl'ldNo'*-"'•"-'•c-.Wolo~••• ......... .., .. ..,......,,..u; .. .-..-.,._u.o.-orut.":lfto-ra.~ 

............ ,__..itM.»M..fi•-..,., ........... ..,_. __ ..,...,....Uil.t 
·-~·........._ .. _ ......... ~,'-

~~CICNOWol(l.l.l 

a.~-•••-• a•-•""""""" .... _____ ....,. .. c;) ...... ____ ..,..._ __ ... Cll'---

--·-UT __ ,_ _10_,. _ ___ ,._ -... ~--.._ ...... -.,... _____ &_\,.. .. 
(Mio ..... _ 

-.cno.lO'oiTA.t,~·-'--•cu•u-• •olt' M------ .. ----.-=~::.::..1----·-• ...... • ... 
.... - ·- ----··--·--



/~~~~' 
. -v~ 

MUNICÍPIO DE NOVA CAN, ·.,; .. '~-~_A IJ~:::,:f 
Estado do Paraná ~ . ,, 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ,'!vov-aC·rv'~-
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 

DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
025/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 016/2016, efetuado 
para Aquisição de Horas Máquinas, cuja empresa vencedora foi: A 
BASSÉGIO & CIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o no 06.075.906/0001-51, 
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Junho de 2.016. 

RIVELINO SKURA 
Assessor .Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 011/2016. 
Processo Licitatório n°. 025/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 016/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 016/2016 Aquisição de horas 
máquinas. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 06 de junho de 2016. 

Elis arma da Stlva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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



REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 025/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01612016 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa, conforme segue: 

ITEM COLOCA(;_ÃO EXAME QTIDADE PRE(;_O 
{_UN/T Á RIO) R$-

Valor Total R$-

01 lo A BASSÉGIO & CIA LTDA- ME 350 I Horas R$-120,00 R$-42.000,00 
CNPJ o• 06.075.906/0001-51 

02 1 o A BASSÉGIO & CIA L TDA - ME 350 I Horas R$-118,00 R$-41.300,00 
CNPJ o• 06,075.906/0001-51 

03 lo A BASSÉGIO & CIA LTDA - ME 350 /Horas R$-100,00 R$-35.000,00 
CNPJ o• 06.075.906/0001-51 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Junho de 2.0 16. 
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QuintadoS " / -CHPJ NO 76..950.047/0001·88 

CONYAUOAÇÁO 
EXTRATO DO 1• ADmYO DO CONTRATO H• 001/2015 
CQN'TRATAHTE: PREffTTlJRA HUNIOPAl DE QLRHTA 00 SCl.-PR 
CNPJ: 76.950.04710001·88 
CQN'TRATAOO: f .C.H SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTUA 
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08JETO: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO N• 001/ 2015 
NOVO PRAZO DE \iEHCIMEHTO 00 COHTRAID: U/01{2017 
DATA OE ASSINAT\JRA: 20/01/2016 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 025/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 016/2016 

Às 15:00 hs (quinze horas) do dia 31 de Maio de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a aquisição de Serviços de Horas Máquinas. em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pC1blica, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

A BASSÉGIO & CIA L TDA - ME 
CNPJ no 06.075.906/0001-51 

EMPRESA/CNPJ 

PAGANI & RAYMUNDO LTDA - ME 
CNPJ n° 18 .061.665/0001-70 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS-EIRELI 
CNPJ n° 07.762 .29110001-02 
P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA - ME 
CNP J n° 20.584.533/0001-75 
A T TERRAPLANAGEM L TDA 
CNPJ n° 05.947.975/0001-45 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 05 empresas compareceram para participar do 
certame, e, apresentaram os envelopes de n° O I c 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01 -
ITEM Valor Unitário EMPRESA VENCEDORA 

OI R$-180,00 A BASSÉGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ n° 06.075 .906/0001 -51 

02 R$-185,00 A BASSÉGIO & CIA L TDA - ME 
CNPJ n° 06.075.906/0001-51 

03 R~-150,00 A BASSÉGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ n°06.075.906/000I-51 

ITEM Valor Unitário EMPRESA VENCEDORA 

OI R$-2 1 0,00 }>A GANI & RA YMUNDO LTDA - ME 
CNPJ no 18.061.665/0001-70 

ÍTEM Valor Unitário EMPRESA VENCEDORA 

OI R$-227,40 AT TERRAPLANAGEM LTDA 
CNP.J no 05.947.975/0001 -45 

02 R$-190,00 A T TERRAPLANAG EM LTDA 
CNPJ n° 05.947.975/0001-45 -



ÍTEM 

01 

02 

03 

ITEM 

OI 

02 

03 

ÍTEM 

01 

01 

OI 

ITEM 

02 

02 

02 

Valor Un itário 

R$-21 9,00 

R$-195,00 

R$- 194,00 

Valor Unitário 

R$-196,00 

R$-206,00 

R$-165,00 

A T TERRAPLANAGEM LTDA 
CNPJ no 05.947 .975/0001 -45 

EMPRESA VENCEDOR/\ 

VETOR ROTA SUL C ONSTRUTORA DE OBRAS-EIRELI 
CNPJ n° 07.762.291/000 1-02 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTOR A DE OBRAS-EIRELI 
CNPJ no 07.762.29110001 -02 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS-EIRELI 
CNPJ no 07.762 .291 10001 -02 

EMPRESA VENCEDORA 

P M DA C UNHA GONÇALVES & CIA LTOA - ME 
CNP J n° 20.584.533/0001 -75 
P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA - ME 
CNPJ no 20.584.53310001 -75 
P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LT DA- ME 
CNPJ n° 20 .584.53310001-75 

E d [; d ncerra a a ase . - j e negoc1açao c e _1~reços, OI d t d ec ara a vence ora as 2ro_pos as ·e: 
COLOCA (di O IITAME OTIDADE PREÇO 

(UNITÁR/02 
R$-

lo A BASSÉGIO & CIA LTDA 350 I IU-120,00 
- ME Horas 
CNPJ no 06.075 .90610001 -51 

20 A T TERRAPI"ANAGEM 350 I RS-122,00 
LTDA Horas 
CNPJ n° 05.94 7.9751000 1-45 . 

3" VETOR ROTA SUL 
I 

350 I R$- 159,00 
CONSTRUTOR A DE Horas 
OBRAS-EIRELI 
CNPJ n° 07.762.291 1000 1-02 l I 

COLOCAç_Ã.O EXAME OTIDADE PREç_O 
(_UNTTÁR/02 

R$-
lo A BASSÉGIO & CIA LTDA 350 I R$-118,00 

- ME Horas 
CNPJ n° 06.075.90610001-51 

20 A T TERRAPLANAGEM 350 I R$-120,00 
LTDA Horas 
CNPJ no 05 .947.9751000 1-45 

30 VETOR ROTA SUL 350 I RS-150,00 
CONSTRUTORA DE Horas ·-

) 

Valor 
Total R$-

R$-
42.000,00 

R$-
42.700,00 

R$-
55.650,00 

Valor 
Total R$-

R$-
41.300,00 

--
RS-

42.000,00 

H.$-
52.500,00 



OBRAS-EIRELl 
CNPJ 11° 07.762.291/0001-02 ·-- --·-----'-----L-- __ __j_ ___ _____j 

ITEM COLOCA {;_Á O EXAME OTIDADE PREÇO Valor 
(_UN/1/ÍR!Ol Total R$-

R$-
03 lo A BASSÉGIO & CIA LTDA 350 I RS-100,00 R$-

- ME li oras 35.000,00 
CNPJ 11°06.075.906/0001 -51 

03 20 A T TEnRAPLANAGEM 350 I RS- 101,00 R$-
LTDA Ilon1s 35.350,00 
CNPJ 11° 05.947.975/0001 -45 

03 30 VETOR ROTA SUL 350 I RS - 102,00 RS-
CONSTRUTORA DE lloras 35.700,00 
OBRAS-EIRELI 
CNPJ n°07.762.29l/OOOI-02 

In iciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação c.lc qualificação da 
participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram toda a documentação exigida em Edital. 

O participante Airton Squincali, CPf n° 481 .932.759-34 representante da Empresa A T 
TERllAPLANAGEM LTDA CNPJ 11° 05.947.975/0001 -45 alega que as propostas da Cmpresa 
A BASStGIO & CIA LTDA- ME CNP.l n° 06.075.90610001-51 são inexcquíveis, solicitando 
aná lise das mesmas. O participante Jonas Paulo Raymundo CPf n" 064.388.639-71 dei.•wu o local 
do certame no término dos lances do primeiro ítem. sem assinar a ata de participação. 

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

Nov:.~ Cantu, Paranú. 31 de Maio de 2.0 I 6. 

Pregoeiro fJ;~ ~e>oe:U 
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P. M. DA CUNHA GONÇALVES & CIA. L TOA-ME 
CNPJ 20.584.533/0001 -75 

lnscr. Estadual 90670324-60 
lnscr. Municipal88584000 

Rua Natal. 658 - CEP: 85810-060 

ANEXO 111 
PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.0 : 025/2016 ?REGÃO PRESENCIAL n.0
: 016/2016 

EMPRESA: P. M. DA CUNHA SONÇ.~LVES & CIA LTDA-ME 
C.N.P.J. N.0

: 20.584.533/0001··75 
ENDEREÇO: RUA NATAL N° 1358 CASCAVEL-PR 
REPRESENTANTE: MARCELO RODRIGUES 
CPF : 029.030.129-70 RG: 7.050.339-5 
CONTA CORRENTE: 8846-3 AGÊNCIA: 0710 
BANCO:SICREDI 

Item Qtd. Unid. ·Jescrição 
01 350 Horas Es.:~é1' 'a•ir=ira 1-iidr~tulica 

sob E.:St ?ice:, êl10 de 
fabri::ação 2012 peso 
operacional 2'000 KG, 
potênci'3 mínima do motor 
155hp. Com operador, 
alimentação, transporte e 
combusl···êl e caminhão 
prancn& para t;ansoorte 
do er.: JiL'<'Hn::n·to oor conta 
da contmtada. ·---

02 350 Horas Moton 1veladora, gno de 
fabncacão 2012 peso 
operacion~I16.7 1 0KG 

---------- ·--- -------
03 350 Horas Pá C~rr::.ça:leir:;t . ano de 

fabnc:~r8c 20'14, peso 
ore•.: c.- ,·I 1 í 'iOOKC? 

- -~--------·-

TOTAL ·----- --------- ---

P. M. d~ 

Marca R$ unit. 
Komatsu 196,00 
PC200 
série 8 

Caterpillar 206,00 
12K 

Caterpillar 165,00 
924k 

R$ total 
68.600,00 

72.100,00 

57.750,00 

198.450,00 



VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA. DE OBRAS EIRELI 
CNPJ: 07.762.291/0001-02 - INSC: Isenta 
Rodovia PR 317- km ll9- Trevo de lvatuba 
87120-000 - Floresta - Pr. 
Fones: (44) 9944-8284 I 9962-692:) 
vetoi'COnstrntora@hotmail.com 

ANEXO III 

Prec. Licitatório n° 025/2016 PREGÃO PRESENCIAL: no 016/2016 

REPRESENTANTE: Altino José Pires Rocha 
CPF: 155.207.140-53 
RG: 1.702.659 SSP-PR. 

CONTA CORRENTE: 004909-3 - AGÊNCIA: 2848-7 -BANCO: BRADESCO S/A. 

A empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 
Licitatório em epígrafe, que trata de LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR RODOVIÁRIO E OUTROS. 

I te QW Unid Descri cão Marca Preço Preço 
m Unitário Total R$ 

R_! 
1 350 horas Escavadeira Hidráulica 315DL ano 2014 CATERPILLAR 219,00 76.650,00 

Motor 122 HP, CAT 18.000 ton. 4 cilindros 
2 350 horas Motoniveladora Stander F170 ano 2010 NEW HOLLAND 195,00 68.250,00 

motor Cummins 19.000 ton. 
3 350 horas Pá Carregadeira MAX 936 (XM935) ano MAXLOADER 194,00 67.900,00 

2014 motor 118 HP Cummins 10.000 ton. 
212.800,00 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 (um) ano a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital 
de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada 
licitaç- . 

ORA DE OBRAS· EJRELI 
ocha 



Item 

01 

I 

I o2 

03 

.; T -~-,RAPL EN ~,....~'IV' ~ TC""" 
CNPJ: 05.947.975/0001--'5 INSCRIÇÃO NO CAD /ICMS: 90646769-00 
CREA 42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N° S/N ARÉA 

URBAN IZADA BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO 
MOURÃO-PR CEP: 87301-450 CAIXA POSTAL: 166 FONE/FAX (044) 

3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 E-MAIL 
contato@latterraplenagem.com.br 

Proc. Licitatório nº 025/2016 

EMPRESA: A.T TERRAPLENAGEM LTDA 

CNPJ: 05.947.975/0001-45 

ANEXO 111 

PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N2 S/N BAIRRO PARQUE INSDUSTRIAL 11 CEP: 87301-450 CAIXA 

POSTAL:166 CIDADE CAMPO MOURÃO PR 

RE PRESENTANTE: AIRTON SQU INCALI CPF: 481.932.759-34 E RG: 3.373.851-0 SSP/PR CONTA 

CORRENTE: 072473-4 AGÊNCIA: 0179 BANCO: BRADESCO 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de preços para o Processo Licitatório em 

epígrafe, que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA E 

PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, GALERIAS 

PLUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E OUTROS. 

Qtd Unid Descrição Marca Preço Preço Total 

Unitário 

350 Escavadeira Hidráulica Sob esteira, JCB JS 200 R$ 227,40 R$ 79.590,00 

(Trezentos e HORAS ano de fabricação 2012 peso de LC 

cinqüenta) trabalho 21.190 I<G potencia o 

motor 172 HP com operador, 

alimentação, transporte e 

combustível e caminhão prancha 

para transporte do equ ipamento 

por conta da contratada. 

350 (Trezentos HORAS Motoniveladora ( Patrola) ano de FOTON R$ 190,00 R$ 66.500,00 

e cinqüenta) fabricação 2013 HP 215 Peso FL200G 

operaciona l 15.400 KG. I 
350 (Trezentos HORAS Pá carregadeira, ano de fabricação Komatsu R$ 170,00 R$ 59.500,00 

e cinqüenta) 2010 HP 127 HP peso operacional WA200-5 

10.330 kg. 

VALOR TOTAL GERAL R$ 205.590,00 

I 



Obs: Quando a proposta for por lote,colocar o va lor total do lote. 

Valor por extenso: R$ 205.590,00 ( Duzentos e cinco mil e quinhentos e noventa reais.) 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no edita l em questão. 

A proposta terá va lidade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

'"'-..:.. ___ . 

O Preço proposto contemp la todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de 

licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada 

licitação. 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

Função: Sóoio administrador 

CPF: 481.932.759-34 RG: 3.373.851-0 SSP/PR 

L 

,.I 
- 0 



PA6ANI & RSA)(MUNDO LTDA~ '0/~ 
Avenida Cantu s/n - Centro 

ANEXO 111 

PROPOSTA 

Proc. Licitatório n. 0
: 025/2016 PREGÃO PRESENCIAL n. 0

: 16/2016 

EMPRESA: PAGANI & RAYMUNDO L TOA-ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 
ENDEREÇO: AV. CANTU SN - NOVA CANTU PR 
REPRESENTANTE: JONAS PAULO RAYMUNDO RG N° 9.555.562-4 Pr e do CPF N° 

064.388.639-71 

CONTA CORRENTE: 10.797-2 AGÊNCIA: 001 BANCO: NOVA CANTU PR. 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe, que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 

ITEM QTD UNID Descrição Marca Preço Preço 
Unit R$ Total R$ 

01 350 HORAS Escavadeira Hidraulica sob esteira, ano de Caterpillar 210,00 73.500,00 
fabricação mínimo 2010 peso de trabalho 
mínimo 17000 kg , potência Mínima do 
Motor 122 HP. Com Operador. alimentação, 
Transporte e combustível e caminhão 
prancha para o transporte do equipamento 
por conta da contratada. l _l___!_j - -Os pagamentos serao efetuados de acordo com o cont1do no Ed1tal em questao . 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

J 

18.061.665/0001-7 
PAGANI E RAYMUNDO 

LTDA·ME 

Av. Cantu, s/n- Centro 
CEP 87330-000 - No 1a Cantu - Pr 

Nova Cantu Pr. , 31 de Maio de 2016. 

AS PAtJLO RAYMUNDO presentante Legal) 
RG N° 9.555.562-4 SSP/PR 

CPF N° 064.388.639-71 



-
A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 

CNPJ: 06.075.906/0001-51 
A V. Cantú, s.n.0

, Térreo, Centro 
Nova Cantú- Paraná CEP - 87330-000 

ANEXO 111 

PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.º: 025/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.º: 016/2016 

EMPRESA: A. BASSÉGIO & CIA LTDA- M E 

C.N.P.J. N.º: 06.075.906/0001-51 

ENDEREÇO: AV. CANTÚ, SNº, TERREO, CENTRO, NOVA CANTÚ PR, CEP: 87.330-000 

REPRESENTANTE: JULIO CEZAR BASSEGIO 

CPF E RG : 491.973.559-68, R-1. 142.041 

CONTA CORRENTE: 1 0633-X AGÊNCIA: 2349-3 BANCO: 001 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em 

epígrafe, que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA E PÁ 

CARREGADEIRA PARA ATENDER QUEBRA DE CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR 

RODOVIARIO E OUTROS. 

Item 

01 

Quantidade Unidade Descrição ValorUnit. Valor Total 

ESCAVADEIRA CATERPILLAR 

HIDRÁULICA SOB ESTEIRA, MODELO 

318 DL, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 

PESO DE TRABALHO MINI MO 17800 
350 

KG, POTÊNCIA M ÍNIMA DO MOTOR 

(Trezentos e 
HORAS. 122 HP. COM OPERADOR, R$- 180,00 R$-63.000,00 

Cinquenta) 
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E 

COMBUSTIVEL E CAMINHÃO 

PRANCHA PARA TRANSPORTE DO 

EQUIPAMENTO POR CONTA DA 

CO~RATADA. 

NOVA CANTU PR, 31 DE MAIO Di~O~~ 

JULIO cç~SEGIO 106075906/0001-
CPF: 49 .973.559-68 

Rep. legal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 
CNPJ:06.075.906/0001-51 

A. Bassegio & C ia. Ltda. 

AV. CANtU, SIN-
~E, :YRO - CEP 17330-000 

., ~VA CANTU - PA 



.. -
A.BASSEGIO & CIA LTDA - ME 

CNPJ: 06.075.906/0001-51 
A V. Cantú, s.n.0

, Térreo, Centro 
Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000 

350 
MOTONIVELADORA {PATROLA) 

02 
(Trezentos e 

HORAS. CATERPILLA, MODELO 12-K, ANO DE R$- 185,00 R$-64. 750,00 

Cinquenta) 
FABRICAÇÃO 2014. 

350 
PÁ CARREGADEIRA CATERPILLA, 

03 
(Trezentos e 

HORAS. MODELO 924-H, ANO DE FABRICAÇÃO R$-150,00 R$-52.500,00 

Cinquenta) 
2013. 

Valor total dos Itens: R$ 180.250,00 {Cento e Oitenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ). 

Obs.: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à execução do contrato, conforme edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. 

'I 

NOVA CANTU PR, 31 DE MAIQ-'ÓE Z016 

"Ã·. ·aasse~iO & C ia-. t.\da-. 

'A.V. C~NYU, s~o 
~EftllU) -'CEP 87330-0<l~ 

~0VA ·c:~t.NifiJ • PFi 



19/05/2016 

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

Nome: A.T. TERRAPLENAGEM LTDA- EPP 
CNPJ: 05.947.975/0001-45 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:58:10 do dia 05/02/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/08/2016. "' 
Código de controle da certidão: 43E4.9A26.B9EB.DOC8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1'\ ~ ,. 
/'vr/'v 
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19/05/2016 https:J/www .sifge.caixa.gov.br/Em presa/Crf/Crf/F geC F Sim prim i rPapel.asp?VAR PessoaM atriz= 12538084& VARPessoa= 12538084& VAR Uf=PR& v ... 

·~ .-'"1 >....-l ~COI'-IOM I C.t.. FEC:ERt<.L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0594797510001-45 

Razão Socia l: A T TERRAPLENAGEM LTDA 

Nome Fantasia:AT TERRAPLENAGEM 

Endereço: ROD BR-487 SAlDA PARA PITANGA SNR KM 2,5 I JARDIM 
ARAUCARIA I CAMPO MOURAO I PR I 87301-450 

A Caixa Econômica Federa l, 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: 07/05/2016 a 05/06/2016 ./ 

Certificação Número: 2016050701352995947105 

Informação obtida em 19/05/2016, às 08:57:03. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12538084&VARPessoa=12538084&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



GOVERIIoO DO ES'",\0 0 
S~cretarw. ct. ' •z•nd• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014696997-49 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.947.975/0001-45 
Nome: A.T. TERRAPLENAGEM LTDA- 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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 da 1 

Válida até 16/09/2016- Fornecimento Gratuito / 

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

Emitido via Infamei Pública (1910512016 08:48:19) 
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ESTADO DE PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

r 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: 

Contribuinte: A. T. TERRAPLENAGEM LTDA 
CPF: 05.947.975/0001-45 

Endereço: RODOVIA BR 487, s/n 
Bairro: AREA URBANIZADA 

Complemento: KM2,5 
- :querente: A. T. TERRAPLENAGEM LTDA 

cód. Contrib.: 362255 

[ FINALIDADE ] 

rARA FINS DIVERSOS 

[OBSERVAÇÕES) 

N. Certidão: 8834/2016 

RG: 

Ponto de Referência: 

Validade: 17/06/2016 

. ;, ~ 

/ 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
·nicípio. 

CAMPO MOURÃO/PR, 18 de maio de 2016. 

. y ._,. -(~!) . s.J. SAR O~fi {,-(-
FISCAL IIJHICIP Al 

icu'-A 4893 o 
mbo el'!ssmatura do Responsável) 

Emitido por: MARISTELA JACINTA SARTORI 

Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301-140 
TEL.: (44) 3518-1144 - FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 

Home-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br 



P0C~P tl I CIÂRIO 
Jõ.:ST'::ÇA DO T"...L.BJI.LHC 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : A.T. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.947.975/0001-45 
Certidão n o : 48210627/2016 
Expedi ção: 19 /05/2016, às 08:50: 46 

' Val idade : 14/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A.T . TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.947 . 975 / 0001-45 , 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 2011, e 
na Resolução Administrativa no 147 0/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os d ados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua lizados até 2 (dois) d i as 
anteriores à da ta da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em 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: //www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida grat uitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de De vedo res Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelec idas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc i ários, a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados pe r ante o Mini stério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conci liação Prévia . 

• 1 I <i 1 .. 



19/05/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

~#Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
--------

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atua lização cadastral. 

_I.,J\\j.. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a . CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
~ 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 1 DATA DE ABERTURA 
05.947.975/0001 -45 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
2311012003 

MATRIZ 

•OME EMPRESARIAL 
I A.T. TERRAPLENAGEM L TOA - EPP 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AT. TERRAPLANAGEM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11 -1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
42.21 -9-01 - Constru ção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção d e redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 
de irrigação 
43.11 -8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terren o 
42 .11 -1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
0:::00 BR 487 SAlDA PARA PITANGA KM 2,5 I I ~~MERO I 

I COMPLEMENTO 
. TERREOAREA URBANIZADA 

I CEP 
. 87.301 -450 

I I BAIRRO/DISTRITO 
. PARQUE IN DUSTRIAL 11 I I MUNICIPIO 

. CAMPO MOURAO I ~~~ 
ENDEREÇO ELETRÔNICO I I TELEFONE 
JOAOKAPA@HOTMAIL.COM (44) 3017-5333 f (44) 8808-3434 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
"**** 

I SITUAÇÀO CADASTRAL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
2311012003 

I MOTIVO DE SITUAÇÀO CADASTRAL 

I SITUAÇAO ESPECIAL 
******** I 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

'\ 
r( 

l 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

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

Emitidor o dia 19/05/2016 ás 08:51:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

~ Consulta QSA I Capital Social 

http://www.receila.fazenda.gov.br/preparar lmpressao/lmprimePaglna.asp 
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·----
FICHA DE REGISTRO 

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR· 

Estabelecimento 
Fantasia 
Endereço 

, Cidade/UF 
CNAE 
Centro de custo 
FILIAL 

:A T TERRAPLENAGEM L TOA EPP 
: AT. TERRAPLANAGEM 
· Rodovia BR487 Saída para Pitanga 1 
: Campo Mourao PR 

4313400 
' 000001 1 

001 

CNPJ/CEI 

Bairro 
CEP 
Codigo Mun1cip1o 

: Jardim Araucaria 
. 87 301-450 
: 4104303 

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 213 

Nome : SERGIO BERNARDO VIEIRA 
Nome do Pai 
Nome da Mãe 
Endereço 
Telefone 

: ANTONIO BERNARDO VIEIRA 
MARIA ANASTACIA F'ORTO 
PARANA 388 

·o 
Ba1rro 
C1dade/Estado/CEP ENGENHEIRO BEL TF~AO PR 87.270-000 
Data de Nascimento . 18/12/1973 
UF de Nascimento : PR 
CTPS : 0709961 0040-/PR 

, RG/Órgão/UF : 68842735 SSP PR 
Titulo Eleitoral 
Horas Semanais :44,00 

'01/04/2016 
. 01/04/2016 

Data de Admissão 
Data Opção FGTS 
Data Desligamento 
Motivo Desligamento· 
Bes:íl:áoso Semanal 

·' 
( 

•' I---.._ 

------------~~~-~-·------------
Assmatura do· ~mpregador 

" 

~--.~ 1 

Estado Civil 
Grau de Instrução 
Sexo 
Nacionalidade 
Celular 
Ano Chegada 

:Solteiro 
Primeiro grau completo ( 

: M 
Brasileiro 

:() 

Vínculo Empregatício : Trabalhador urbano vinc.e 
Cidade de Nascimento : ENGENHEIRO BEL TRA 
Certificado Milita r 
CPF . 961.053.729-49 
PiS/PASEP/Emissão : 124.51254.50-7 
Habilitação 
Saláno Admissional 
CBO 
Função Admissional 
Data Aviso Prévio 

: 1.634,60 
715130 

: OP DE MOTONIVELADO 

Ass1natura do [ mpregado 



FICHA DE REGISTRO 

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR: 

1 Estabelecimento 
Fantas1a 
Endt::reço 
C1dade/Ur 
CNAE 
Centro de custo 
FILIAL 

A T TERRAPLENAGEM L TOA EPP 
AT. TERRAPLANAGEM 
Rodov1a BR487 Saida para Pitanga 1 
Campo Mourao PR 

. 43 13400 
000001 1 

001 

CNPJ/CEI 

Bairro 
CEP 
Código Município 

: Jardim Araucaria 
: 87.301-450 
: 4104303 

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 209 

Nome 
Nome do Pai 
Nome da Mãe 
Endereço 

. Telefone 
I Bairro 

: CLAUDINEI DE ARAUJO 
: ALAOR DE ARAUJO LIMA 
· MARIA DE LURDES LIMA 

RUA PARANA 37 
() 

Cidade/Estado/CEP . JAPURA PR 87.225-000 
Data de Nascimento : 19/07/1975 
UF de Nascimento : PR 

1 CTP? : 98877 00044-/PR 
RG/Orgão/UF 77087346 SSP 
Titulo Ele1toral 
Horas Semanais 
Data de Adm1ssão 
Data Opção FGTS 
Data Desligamento 
Mot1vu Desllgamento. 

. 44 00 

. 16103/2016 

. 16/03/2016 

SeEálanso Semanal 

---='-é-~ -
Assipatu~â do Empregador _,. 

Estado Civil 
Grau de Instrução 
Sexo 
Nacionalidade 
Celular 
Ano Chegada 

: Solteiro 
: Primeiro grau completo ( 
:M 
: Brasileiro 
:() 

Vinculo Empregatício : Trabalhador urbano vinc.e 
Cidade de Nascimento : PAIÇANDU 
Certificado Militar 
CPF 
PIS/PASEP/Emissão 
Habilitação 
Salano Admissional 
CBO 
Função Admissional 
Data Aviso Prévio 

J ·1. 
I f 

: 023.481 .139-02 
: 125 03522.45-0 
: 03971936700 
: 1.634,60 
. 715135 
: OP. DE PÁ CARREGADEI 

i I 

'J Assinatura do Empregado 
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FICHA DE f·lc G1S fR O 

A f TERRAPLENAC> Er<l L 1 D.!l. EP~ 
;,T TERRAPLANAGE.M 
ROO BR 487 SAlDA PAR..:.. PIT.A.tK>A r\M 2 5O T AR 
•>iMF'O l'v10URAO Pn 
-l '1~400 

ocooo: 1 
\ t(j . 

8a11ro PO INDL li 
87 30 1-4 1)1) 

4104303 

REGISTRO DE EMPREGADO NR 163 

r•h:-me 
Nome do Pa 
r ;:>('1a Ja tvt3t-: 
•- "~lt:!•cÇt• 
; •·'1 1P!C:1P 

''·"' ( 
ut:l' J~ 'E- ... ··~c ... .: t.P 
l!; jt- li' • li 
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,10/\0 ?AULO SI\S~. 
CASSEMIRO KRAUTCHUK SASS 
:::;a~ACti)fS KRAU -cHUK SASS 
Pn\: LINHA .t..L TO .C.LEGRE 56~2 
I 

~..Jf.';•L 

Pc_I A •/f- Nl nF S1\0 I~OOU PR !F 
, ·l ~ --' , ~ 

.. ~,:.>.:~LJ·1 ti. 4 . .i'PP 

·~-L .. • i 1 
• ~ ·:)~r 0 R 

4·1 00 
0 1111 1:2014 
c;, I 1 ':!014 

I 
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~l 

E:staoo C1v tl 
Grau de Instrução 
St:xo 
Nac,onal,dade 
.. :,, ,, >l'll 

,,nt ....... r·t:~ .:J dd 

1/ln;::,!lr, Emrr..,gallc•o 
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Soll<:ltro 
Pnmetro grau completo 1 
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8ras1le1ro 
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1 485,00 
715115 
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,'\s·, .n;;tuw do Empregnno 



~VIDA EMPRESARIAL CAPITAL GLOBAL 
Seguro de Vida em Grupo 
Certificado Empresa 

CAI"\A 
SfGUROS 

I Razão Social Forma de Pagamento li Valor da Parcela I 
A T TERRAPLENAGEM L TOA DEBITO C/C PJ 201,28 

I
CNPJ 

5947975000145 J Número do Certificado I Dia do Pagamento I Periodicidade do Pagamento I 
95409422955 5 MENSAL L_ ______________ _ 

i:i. 

~ I Número da Apólice 11 Número do Subgrupo I Número da sorte 

~- 109300001819 ~91 . 0323721 
M ------------------------------------------------~ 
"' 
;; I Início de Vigência do Certificado 

~ 1 3o1412o12 
~ 
;;; 
"' o 
" o 
o 

" ~ 

Coberturas, Serviços e 8enefícios 

MORTE CAUSAS NATURAIS E ACIDENTAIS 

INDENIZ. ESPEC POR MORTE ACIDENTAL - IEA 

fri INVALIDEZ POR ACIDENTE - IPA (ATE) 

~ AUXILIO ALIMENTACAO 

~ ASSISTtoNCIA EMPRESARIAL 

O> 

~ 
"' 

d5 ~ 
~ 

~
8 

SERVICO DE ASSISTENCIA FUNERAL - SAF 

Este seguro ê por prazo determnado, tendo a seguradora 
apór(e. Os Benefcos AdconaiS Gralutos não contempBm reembotso, [mbndcrse a prestação do servr;o nos termos apresentados nas Conch:;ões Gerais. No vabr da parcela do 
seguro Ja estâ nclldo o IOF- Imposto exgOO peb gwerno para operações tnanceras. 

R$ 
307.500,00 

307.500,00 

307.500,00 

1.000,00 

~~ '" ···\ . \ 
\ 

J~/·? 
CNPJ · 34.~~;3~1~ ·. : \ 

'~: l_ ' " •. ) ,. . ,-....., _. 

- . ~~~Y 
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A.T. TERRAPLENAGEM LTD -i&~~::;p/ 
CNPJ: 05.947.975/0001-45 INSCRIÇÃO NO CAD /ICMS: 90646769-00 CREA 42688 

ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 KM 194,5 N° S/N ARÉA URBANIZADA BAIRRO: 
PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO MOURÃO-PR 

CEP 87301 -450 CAIXA POSTAL :166 FONE/FAX (044) 301 7-5333 CELULAR (044) 
8808-3434 E-MAIL contato@atterraplenagem.com.br 

COMPROVANTE DO NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA NO NOME DA EM PRESA 

BANCO: BRADESCO 

AGÊNCIA : 0179 

CONTA CORRENTE: 072473-4 

A.T TERRAPLENAGEM L TOA 

CNPJ: 05.947.975/0001-45 

Campo Mourão PR 31 de M aio de 2016. 

A ~- lerré":. Gil"' 'T' ·t 
I '- ~ l- ..,..t,.. 
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A.T. TERRAPLENAGEM L TOA c. Fc tV.o_t~ }- ~ } 
CNPJ: 05.947.975/0001 -45 INSCRIÇÃO NO CAD /ICMS: 9064 '-69-~~ ·-•. )'.. 
00 CR~A 42688 ENDEREÇO: RODOVIA B~ 487 km 194,5 N° ~-~~ ~- ;, 

AREA URBANIZADA BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL 11 Lan~u 
CIDADE: CAMPO MOURÃO-PR CEP: 87301 -450 CAIXA POSTAL: 
166 FONE/FAX (044) 3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 E-MAIL 

contato@atterraplenagem.com.br 

DECLARAÇÃO MANUTENÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório- Pregão na forma presencial n° 016/2016 , instaurado 
pelo Município de Nova Cantu , que em caso de quebra da maquina, executar a 
manutenção em até 24 horas e em situação superior a este , substituiremos o 
equipamento. 

Por ser expressão da verdade, firmamos presente. 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

Nome do Representante Le 

CPF: 481.932.759-34 RG: 3.373.851-0 SSP/ PR 

L 



A.T. TERRAPLENAGEM L TOA 

42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N° S/N ARÉA URBANI 

BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO MOURÃO-PR CEP: 87301 -

450 CAIXA POSTAL: 166 FONE/FAX (044) 3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 

E-MAIL contato@atterraplenagem.com.br 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, - Pregão na forma Presencial n° 016/2016 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu , que nós preços estão inclusos todos os custos 
com,transporte ,equipamento,combustível,operador,alojamento,alimentação,trib 
utos e encargos sociais. 

Por ser expressão da verdade, firmamos presente . 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

- .> 

r 

t 

~001-451 

, .. ,,: .. .., ' 
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A.T. TERRAPLENAGEM LTDA \ 'trL.N·r J 

CNPJ 05.947.975/0001-45 INSCRIÇÃO NO CAD /ICMS: 90646769-00 CR - - -~;.·.:~~;,;:;: · 
42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N° S/N ARÉA URBANIZADA 

BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO MOURÃO-PR CEP: 87301-

450 CAIXA POSTAL: 166 FONE/FAX (044) 3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 

E-MAIL contato@atterraplenagem.com.br 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, - Pregão na forma Presencial n° 016/2016 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que disponibilizara caminhão prancha para 
fazer o deslocamento da maquina . 

Por ser expressão da verdade, firmamos presente . 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

RG 3.851-0 PR - CPF 481.932.759-34 

r059l7'"' 7 ~, ooo l-45' 
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L CAMPO MOJ "~J.. ::J • PR 



~~~ 



r{'\ 
--S 
~ ~ 

r# 
-~-~ 



ISTAOO DO 'AI\.A.HÁ 

\ ' ?,Ji: !J4 (j, 
, -~1-t~ -, 'V 

PODE~r~~~P~~!t'RI -~FL·~~J~~-~1 
Comarca de Campo Mourao • Parané . ~-vf!J·-~··;; · 

' -1.- ' <'' 
~ Ot'a-r--nh·' • 

"-~-:;. .. -o . 

CARTÓRIO DISTRIBÚIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador,Partldor,Depositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDAO 
11111111111111111111111111111 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revando em cartório a mel 

cargo, os livros de registro e distribulç~o de feitos, deles constatei MAQ haver sido dlstrlbu fdo 

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca, açêo alguma de: 

FALêNCIA. CONCORDATA ou RECUPERACÂO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra: 

A T T!RRAPLEHAGI!M L TDA 

CPP I CHPJ • 059479715/0001-415 

RO I IHSC.IST • H/C 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourêo- Pr, 21/03/16 

Genlon Gulmerêea do Vele • Tttutar 
J..tandro GulmariH C.do Vale • Funclon6rlo Juramentado 
Crlttlano Roberto Carraro · Funçlon6rlo Juramentado 
oouglaa carrero • Funclonarto Juramentado 
Fernanda Pinheiro Naeclmento • Funclonana Juramentada 

Av.Joaé Custódio de Oliveira, n• 20es • Centro 

, 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: P M DA CUNHA GONCALVES & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 20.584.533/0001-75 

Ressalvado o direito de a Fazenoa 1'-lac:ional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acirna ident1i1cado que vterem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos admind1·.o, , ~·el~. S<:cre,taria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos tt:rrr,os ao art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional lCTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para iins de ceniri cação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições er1 ní J'd? fltiv3 c'a União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 20:: "' "l("~ rir: C:TN est~ documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o es<õ(,e.l<- -.:· rt6r·to matnz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos púolico:; C.:<:. c:dm.;~l3'i,·a.;:ã.:. direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e ela PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafc .~ ·; .. : _, 3 ' .. 1·, úél ... ei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicronada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita ~·>;: 'r ~. ': .. , br:: IJ'..! <•:ttp://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com bc,sê '"la Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 20:14:00 do dia 081':'~1X:• t <r .'f3 •? d.3I2 de Brasília>. 
Válida até 07/08/2016./ 
Código de controle da certidão. 9FOf . ..) t::~A.BCA8.30;ja 

Qualquer rasura ou emenda irr,·a iJ"'" .:-.s.E.: :.)cun"l2-i1~o. 



CA 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 205845331000 1-75 

Razão Sociai:P M DA CU NHA GONCALVES E CIA LTDA ME 

Endereço: RUA NAT ,-.L 658 I CENTRO I CASCAVEL I PR I 85810-060 

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 aci ma ident ificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certif icado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos dev idos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 13/05/ 2016 a 11/ 06/2016 / 

Certificação Número: 2016051303395516834685 

Informação obtida em 24/05/ 2016, às 08:51 :59. / 

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



iJ 
PARANÁ 
GOVEkNO 00 ESTADO 

Sec~etatfa da hmnd8 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014499727-91 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.584.533/0001-75 
Nome: P M DA CUNHA GONCALVES & CIA 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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba tocos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao 7mprimento de obrigações tributarias acessórias. 

Válida até 03/08/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
W\VW .fazenda. pr.gov. br 

Página 1 de 1 

Emíbdo via Internet Pu~ (0510412016 10·20:32) 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTID Ã-J "lt:GATI'IA DE DÉBITOS 
N° 29288/2016 

A presente Certidão é VALIDA POR 9(' (nc. • -:-:<., :·1/.'3 .'l ): r lar ~a data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Código: 510823 

Nome/Razão: P M DA CUNHA GONCALVES & CIA LTDA- ME 

CNP J/CPF: 20.584.53310001-7 5 

Endereço: RUA NATAL, 658 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

CENTRO LOTEAMENTO 

Cascavel - PR 

[REQUERENTE] 

Código: 510823 

Nome/Razão: P M DA CUNHA GONCALVE2 ~ .::i.', .._ TCP. · ME 

CNPJ/CPF: 20.584.53310001-75 

[ FINALIDADE ] 

I Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ] 

CEP: 85.810.060 

Certificamos que até a presenle d"tc. r~c- existem débitos tributários 

Esta certidão compreende os - ::L :" , ,._, ·cipais (Imposto sobre Serviço - ISSQN, Alvará}, Imobiliários 

(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTLJ Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI e 

Contribuição de Melhorias), Taxas de Serv:ços e outros débitos municipais. 

Com a localização acima descrita . fcr~ ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos 

posteriormente constativos, mesmo referer.,e ao per1odo nesta certidão compreendido. 

Cascavel, 31 de maio de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági1a da Prefei!Jra: 
https:llcascavel.atende.net/#!ltipo/servicolvalor. 3 /~.;.:v :.c/1t!Oad/O 
Código de Autenticidade: WGT211202-000-CV 'EL . a •.. (2< 3< 3~0 

/ 

---------------------------------------------------
Rua Paraná. ~ ;.L..:- .':::' êtra:· , ~:.. 3~21 -2020- CEP 85.810-011- Cascavel- PR 

·-·c . ..,1'-'lé'IP' 1'\ttp'//•.v.vw.cascavel.pr.gov.br 



PODER JUDIC IÁRIO 
JT.:'S': IÇA DO TRABP.-LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: P M DA CUNHA GONCALVES & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 20 .58 4 . 533/0001-75 
Certidão no: 206940400/ 2015 
Expedição: 15 / 12 / 2015, às 09 : 17 :03 
Validade: 11/06/201~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua exp e dição. ~ 

Certifica-se que P l-f DA CUNHA GONCALVES &: CIA LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o no 20.584.533/0001-75, 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 2011, e 
na Resolução Administrativa no 14 70/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho , d e 24 de agosto de 2011. 
Os dados c onstantes de s ta Certidão são de r esponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Cert idão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitaç ão desta certidão condiciona-se à veri fi cação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: I / www . tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificaç ã o das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recol himentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuç ã o de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conci liação Prévia. 



• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessca Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

···-----·-····--------- -=------.-::-::-:-:=-:-==:-:------, 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE DATADEABERTURA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
3010612014 

NOME EMPRESARIAL 
P M DA CUNHA GONCALVES & CIA L TOA - P~E 

T ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASl\) 
PORTO LOGISTICA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADEECONÓMICA ?;"<,'JCI. '; L -- · -· -- ·-

43.13-4-00- Obras de terraplenagem 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS ~ll:~.,::À·~~,t· --------
49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga : :t.PI( 1 rc c'l't Js f: E'rigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
01.61-0-03- Serviço de preparação de terreno, cullivo e colheita 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do tmru ) não especificados anteriormente 
77.32-2-01- Aluguel de máquinas e equL .. ..-1' " ' 'o~ 1 a.,. construção sem operador, exceto andaimes 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
01.11 -3-02 ·Cultivo de milho 
01.15-6-00. Cultivo de soja 
01.11-3-03 ·Cultivo de trigo 
01.51 -2-01 -Criação de bovinos para corte 

-------------------------------~ 
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR [DICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITA :;,\ 

I LOGRADOURO 
R NATAL I l r ÚMERO 

I 658 
'--·- --' 

I COMPLEMENTO 

I ~~810-060 I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

···-....... . --· --------1 I MUNICiPIO 
CASCAVEL I ENDEREÇO ELETRÓNICO -------] ~7ELEFONE 
(45) 3224-4420 I (45) 3224-4410 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

" ***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

-·------

-------·----------- --. 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/06/2014 

l._M_O_T_IVO- DE_S_IT_U-AÇ_Ã_O_C-AD_A_ST_R_A_L -------.-- - - · --~ -- -- - -- ------------------ ----' 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** . ·--- -----------' 

Aprovado pela Instrução Normativa Rrõ n; ·, .470, úe 3J oe maio de 2014. 

Emitido no dia 276 às 08:57:4-ã (,L;, e, ,,<f é. e 5ra::;í lia). 

I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 



Associado: P M DA CUNHA GONCALVES & CIA L TOA 
Cooperativa: 071 O Conta Corrente: 08846-3 Impresso em 31/05/2016-10:15:23 

Saldo da Conta 

Saldo Atual: 

Saldo Bloqueado: 

Lançamentos a Conferir: 

Limite Cheque Especial : 

Saldo em investimentos com reSfiô'.e :.t.r.o•õ,âtic..c, : 

Taxa de Juros Mensal do Cheque Espf:.;· , ,. 

Vencimento do Cheque Especial: 

Custo Efetivo Total (CET)- Anual: 

Cheque Especial Inadimplente: 

Saldo Disponível em Conta Corrente : 

Sicredi "one 3003 4770 (Capi tais e Regões Metropolitanas) 
0800 724 4770 (Demais Regiões) 

SAC 0800 724 7220 
0\Nidoria 0800 646 2519 

Saldo em 31/05/2016 

R$1.234,13 

R$ 1.200,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

0,00% 

31/05/2016 

0,00% 

R$0,00 

R$ 34,1 3 



\, 

REGISTRO DE EMPREGADO 
Autenticar 

REGI STRO DE EMPREGADO 
Empregador 

P M DA CUNHA GONCALVES & CIA LTDA ME 

Endereço 

NATAL, 658, CENTRO, CASCAVEL, PR, 

Empregado 

CASSIO FORTUNATO 
Res1dénoa 

AVENIDA MINAS GERAIS, 14, CENTRO, CORBELIA, PR, - CEP: 
85420-000 

Cadastrado em 
15/03/2006 
N• banco 

\ 

Sobn• 
130.75097 .52-6 

Agêncta código 

Local do nascimento 
CORBELIA-PR 

Titulo Eleitoral 
091049280680 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL- PIS 

Domicilio bancáno 

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO EJOU FUNÇÃO 

Pais da nactonahdade 
BRASIL 

Estado CIVIl 
Solteiro 

F~RIAS • PERÍODO AQUISITIVO F~RIAS - PERÍODO DE GOZO Obs (Ailotar advenénoas. suspensOes. transrerênoas, etc.) 

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Data da saida: 

Tipo do desligamento· 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

OBSERVAÇÕES 

--Tel.: , .....,UUJIJ".J 

TABELION~ I ,lr-uu 4UUJ 

l 

-3 ~~~lij 
F 1 PS6 lSé btocop1a,i;fe;fod~ção fiel 

Selo de autentiddade I Vi-"'""''""' apres~ nesta data 
nesta data. ) 



... 

I 

' I 

I 
, I 
I I 

I 

I i 
'I 

! ' 

! ; 

I 1 
, I 
'' 

I 

l 
I 

1

- ·-- --· ---------· 
c r.. ____ _ -~~~1/ ' ~fJi Tfl nF TP ,• f:!' íJfQl 

~c~trREC.\no~~--82AJ4~Q)\)7Q~~913i~.~: 
CGC'CPF/CEI •... ····f-or tuno to & .... F. ~.)rott.l nato ........ . 
E~IDEP.Cü· .....•............ ... l.td;;r:. :;· (';fi.[. ................... . 

MU'IICÍPIO ........................ ·.•.:c FAf\ANA; ·tVR· ...... Ur ... ...... . 

E5f' DO CiTAUC~CII&;~o.o~o . ~- .. Ç.O!l~-~!,1~ .... :::: .. Y . .0:~~:~-~~~...1 
~ - . 

CARGO.... .. ... I' !2. ~:k.?..~~6?.... . .. ....................... .. 
...... ... ............. ... . ..... ... . (r.n :· .. ------

( Di>liiDEAD/,IIJ~/0 .... 2J. ..... llf ... J,r..Lt>ç;J. ..... 1\ 2,()0.) 
1 RLG.:.TI\'Hi' .... /J.HY..... . .w 'r:U"' .. ~r?. ............ .. 

WiU'lrR'.(jÍUf\WiriU,o., ({?;)V.'JJ:J. ? .. ).(_{/L .. j'<~~€(<;,')_ 
.c &i/e""":'Y;.,_ 6.<2.i-<..< ~) .. ./~c( ....... . o.d~ ..... .. 

J:.} .. ~.,: r,-:;G";~;;; ,"'i.;,·, , ,,·;;, 'tl :·, . . ,·, H., .• :. ·· · :~ .... ~-
j·, .. .... J.' 

·,li ·;,,~""'';n~~!-j·~~·~o··········~·'"l.ll. o l>oH "I-•' · o.O'.:"}o O·o <•><"I I • " " " ' 

I I ' .. ~' ········· ...... '.... . .... o •••••••• J 

I '• -==----=::.·: __ -:-==· 
. ~i 11:1;1,\l),·'f.;!~.I•.JI·I' . . ... .. .............................. , 

\ .0T~N' flAC0~::__-=~-:_:::~~.:..: ....... . ..... ................... ) 
1
! 

I 

~ 

\. 
r,t.

1 

... 
~ ,, 

----·--------- - ----
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·Apresenta ic!::ccpia ê reprodução fiel 
do cocumênlc aprese:-itado nesta data: 
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PORTO E:=!!~ 
SEGURO~ 

SEGUROS 
CNPJ 61 .198.164/0001-60 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

FORMA DE PAGTO: 71 - 12X - 1• A vista demais C8mê 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ANEXOS OBRIGATÓRIOS E10U VALORES: 0310612016 

Findo este prazo, a proposta será recusada por falta do envio anexos obrigatórios e/ou valores. 

RAMO: 1381 ACIDENTES PESSOAS INDIVIDUAL PLUS 

PROPOSTA: 7-8015887 RECEBIDA ELETRONICAMENTE: 14:57:22 

SEGURADO: CASSIO FORTUNATO 

CORRETOR: 71169J IVANCHICHEN CORRET0RA DF ~r:õGUROS LTDA-ME 

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 28/05/2016 

APRESENTE SOMENTE ESTA SENHA JUNTAMENTE COM OS ANEXOS OBRIGATÓRIOS E/OU VALORES, PARA PAGAMENTO 

E ANÁLISE DA PROPOSTA A SER EMmDA .4liTCMA..,CAf4ENTE~ EM UMA DE NOSSAS REGIONAIS/SUCURSAIS. 

o inicio de vigência sem a partir do dia subsequenta a data de nnsnisslo ou ralral'lllniÍIISAO da proposta à Segwadora. 

lmpo118nle: caso haja alaaçêo nas datas do P.' •nn c .. :m ,' "~do sem ~ada. 

Ane:ICDS obligatólios para a emissAo desta seguro: 

1188 ANEXO LIBERADO POR TERMO DE GU~RDA.. PROPOSTA EM ANáLISE 

287 AGUARDANDO ENTRADA DE VALORES 

EsUI senha de anexos e/ou valores somerrte oodt·re s3 .- rsceOida juntamente com todos os aneJIDS e/ou valores oonstantas para 

a mesma. 

Importante: Lembramos que, se hoUYar a~ nas da1as de wncimenlo ou nos valores das pan:elas abeim citados, poderá 

oconer cobrança de encargos financeiros ou diferença de prêmios. 

Parcela Data Valor 

03/06/2016 R$ ?: ~~ 
2 29/06/2016 F\S 20 iL. 

3 30107/2016 R$ 21J ·~: 

4 30/08/2016 R$ 2'J,7" 

5 2910912016 R$ 2C .7~ 

6 3011012016 R$ , .. """"" .:.,._, 

7 29/11 /2016 R$ 211,1.;. 

8 30/12/2016 R$ 2072 

9 30/01/2017 R$ 20 "7~ 

10 2710212017 R$ ?~ - ·'") _, , _ 

11 30/0312017 p· 2. 

12 29/04/2017 R5 20,72 

FINALIDADE Acidentes Pessoais lnO•vio.' p l I! C(~ 248,64 

TOTAL DAS FINALIDADES: R$ 248 64 

,. 
Correto~ Online I Porto Vida 

~ 
G 
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PA6ANI & RA)"MUNDO LTDA-Mij:f"""'M(j"'/~, 
I o .JJ."6~ ·-~ 

Avenida Cantu s/n - Centro - CEP ~7:-~:10.000 - \io,·a Cantu lf::.. 4.---;.:.· 
-11. te/r- ~-

CNrJ Nº 18.061.665/0001-70. o~racal1'·\)· 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: PAGANI & RAYMUNDO L TOA-ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 
ENDEREÇO: AV. CANTU SN - NOVA CANTU PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão- 025/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habil itação, possuindo 
toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei 
n. 0 8.666/93) . 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital , que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penal idades, caso o proponente não 
cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de 
qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

18.061.665/0001- o 
PAGANI E RAYMUNDO 

LTDA-ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
._;ep 87330.000 - Nova Cantu -P!J 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu Pr. , 31 de Maio de 2016. 

AS PAULO RA YMUN (Representante Legal) 
RG N° 9.555. 62-4 SSP/PR 

CPF N° 064.388.639-71 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

\)~A. M (J'lt 
~ /(' 
.. , / 

I' . ·-<0 
LiJ -;· 
~fL. N.o,J~~--· r-·} 

. J!J.~-----·; 
- --~r 4~-
"'0"a Caf\~.'-Y 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATI A 

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 

UNIÃO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre~vSr quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relat ivas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\Q no âmbito da RFB e da PGFN e abrange i nclusi~vS as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à ~vSrificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços < http:l /VVINVV. receita. fazenda. gov. br> ou <http:l !VVINVV. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 13:14:28 do dia 30/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/11/2016. 
Código de controle da certidão: 90D1 . BF81.EB75. B258 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CA 
Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1806166SI0001-70 

Razão Social: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

Endereço: AV CANTU SN PREDIO I CENTRO I NOVA CANT U I PR I 87330-
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data , a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 24/05/2016 a 22/06/2016 -

Certificação Número: 2016052411005805100082 

Informação obtida em 24/05/2016, às 11:00:58. 

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



li 
PARANÁ 
GOVERNO DO E5TAOO 

Se-cretane oo Fu.tnot 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014720243-90 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.061.665/0001-70 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Pagina 1 de 1 

Válida até 21/09/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (2410512016 10:59:19) 



PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVACANT 
1963- 2013 

Eu !J~ Pwde :lJe6ta !llióWúa 
-==PARA NÁ=:=_ 

CNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 069/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu , Estado do Paraná, nada consta em nome de PAGANI E 

RAYMUNDO LTDA- ME, inscrito no CNPJ sob no 18.061.665/0001-70, situado na 
Avenida Cantu, nesta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de Campina 
da Lagoa/PR Não havendo dividas até esta data de quaisquer 
impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 30 de Maio de 2016. 

} l ~ 
RÉGtkNI PQ~C~~O DOS SANTOS 

Responsável pelo setor de Tributação 

Rua B~ Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nallacantu.pr.gall.br 



CERTIDÃO NEGAT IVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 18.061.66510001-70 
Certidão n°: 4916863912016 
Expedição: 2410512016, às 11:02:18 
Validade: 1911112016 - 180 (cento e oicenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.061.66510001-70, NÃO CONSTA ~o Pane~ 
Nacional de Devedores Trabalhiscas. 
Certidão emi tida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil~dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados acé 2 (dois) a::..as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa j urídi ca, a Certidão atesta a empresa em relacão 
a todos os seus estabelecimentos, agênc i as ou filiai s . 
A aceitação desta certidão co n diciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tr aba lho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, in clusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorár ::..os, a C'Jstas, a 
emolumentos ou a reco lhimento s determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér~o Público do 
Trabalho ou Comissão de Conci li ação Prévia. 



• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

18.061 .665/0001 -70 
1ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

09/04/2013 

NOME EMPRESARIAL 

PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME 

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

CÓD IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓM ICA PRINCIPAL 

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigos os e mudanças, in te rm u n icipal, 
interestadual e internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

01 .61 -0-03 - Serviço de preparação de terreno, cu ltivo e colheita 
43 .13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43 .19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 

AV CANTU 
I COMPLEMENTO 

TERREO 

~EP 

I &7.330-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
I MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

(44) 3527-1132/ (44) 3527-1165 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

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

Em itido no dia 25/05/2016 às 15:38:34 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/04/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC IAL 

~'V 
C Págin 

Voltar 



S BANCO DO BRASIL Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Po lP.ex 

Pess ~~ 
~- '(, 
~ ·-~ 

CoAntr~tado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Fe a:- ~- NG~ ' J!_a 
agencra 2349-3 - NOVA CANTU ( PR ), inscrita no CNPJ n.0 000.000 340-o·r "'-(1-ij~ 
Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n.0 00.655. -21 · , .• 
sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na ade-de-. 
gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex por inte ·till §!!)'/ 
Banco do Brasil S.A.. ' 

Proponente/Contratante: PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME, CNPJ n.0 18.061.665/0001 -
70, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, constituída em 01 /04/2013, por 
meio do documento de constituição ~1207582827 - CONTRATO SOCIAL, registrado no(a) 
JUCEPAR em 09/04/2013 e sediada a AV CANTU, SN TERREO, CENTRO, NOVA CANTU 
(PR), CEP 87.330-000, telefone(s) {44) 9151-8382. 
Dirigente(s) 
lliNome 

!I EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI 
CPF 

~~JONAS PAULO RAYMUNDO 

071.828.919-64 

064.388.639-71 

Dados da conta 
Agência 2349-3 , Conta-Corrente n.0 10.797-2, Poupança Ouro n.0 510.010.797-5 e Poupança 
Poupex n.0 960.010.797-7, aberta em 19/08/2013. 

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e 
Empresas parceiras: Não autorizado. 

Declarações e autorizações 

O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita a abertura de 
conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições 
contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro 
e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1° Ofícrb de Registro de Títulos e 
Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.0 882.618, em 15/08/2014, que 
integram este contrato, e também , com as Informações essenciais - Conta-corrente e 
conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da 
assinatura deste instrumento. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na 
conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser 
automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou 
aplicações financeiras de que o Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, 
mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem 
pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas 
agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta 
de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já 
autoriza. 

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por 
parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de 
funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito. 

Mod. 0.50.449-5. Sel/2014 • SISBB 14268 • bb.com.br ·Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) • msf Pág. 1 



fJ BANCO DO BRASIL 

i 
Í~ ESCRITORIO MODELO 

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 

Pessoa Jurídica 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAM.ENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

A Sociedade PAGANI E RAYMUNDO LTDA, estabelecida na AVENIDA CANTU , SN, 
TERREO, CENTRO, NOVA CANTU , PR, CEP: 87.330-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

NOVA CANTU- PR, 01 de Abri! de 2013. 

~L~~~r'~~ 
Sócio: JONAS PAULO P.AYM~O Sócio: EDUARDO FELIDE OLIVEIRA PAGANI 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM 

RJNAÀPÊN f
L ... u.m;~~/2041\ 

Etiaueta de reoistm 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

t 
!'\GENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO EM: O 9 I O 4 I 2 0 
SOB NÚMERO: 20131924338 
Protocolo: 131192433-8, DE 09/04/2013 

Empresa:41 2 0758282 7 
PAGANI E !\AnroNDO LTDl'. SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

TABELIONAT 
DE 

NOTAS 
FIG33678 

http :/ /www.dnrc. gov. br/Servicos _ dnrcíform-dnrc/declaracaoME. php 01/04/2013 



REGISTRO DE EMPREGADO 
------------------------------------------------------------------~~~ 
Empregador: PAGANI E RAYMUNDO LTDA ~-,,r.•(;r.-='v~~ \ 
CNPJ/CEI: 18.061.6651000 1-70 I' t-:1~, j ·, \ 
Endereço: AVENIDA CANTU SN TERREO a. FL. N.o.Jif3~~ 
Bairro: CENTRO 

Município: NOVA CANTU 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Mun icípio: 
Telefone: 

Data nasc: 

Naturalidade: 

GERALDO BERNARDO DA SILVA 

AVENIDA CANTU SN CASA 
CENTRO 

NOVA CANTU 

12/0111976 

UBIRATÃ 

Nacionalidade: O- Brasileiro 

Data chegada: 

Pai: ANTONIO BERNARDO DA SILVA 

CEP: 87330-000 

UF: PR 

CEP: 87330-000 

UF: PR 

UF: PR 

Mãe: MARIA DAS DORES MALAQUIAS DA SILVA 

Sexo: M 
Raça I cor: 2 - Branca 

Estado civil: 2 - Casado 
Cônjuge: 

Deficiente: O -Não 

Grau instrução: 07 - Ensino médio completo 

CPF: 

PIS: 

CTPS: 

Identidade: 

Data admissão: 

Data opção: 

Regime: 

Categoria: 

Ocorrência: 
Atividade: 

Admissão: 
Data transf: 

Contrato: 
Data término: 

Polegar direito 

038.634.5 19-88 

1337545972-5 

9459944 I 0040 I PR I 
90172 123 I SSP I PR I 

01 /05/2015 

01/05/20 15 

1 - CLT 

O 1 - Empregado 

1 - Urbano 

02 - Admissão com emprego anterior 

1 - Prazo indeterminado 

Setor: 

Sindicato: 
Cargo: 

Horário trab: 

Horas semana: 

Salário R$: 
Salário tipo: 

00029- OPERADOR DE RETRO 

44 

1.408,00 

1 -Mensal 

Data saída 
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BB Seguro Vida 
Empresa Flex 

ros Aliança do Brasil, neste ato emite esta apólice e, por meio de 
ai, assina na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 17 

~ 
Benedito Luiz Alves Dias 

Diretor 

~ 
Bento A. Zanzini 

Diretor 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL · CNPJ: 28. 196.8b ,01-43 
www.bbseguros.com.br 

BB Seguro Vida 
Empresa Flex 

a 
APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRU 

BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 

Processo Susep N° 15414.005138/2011-71 
Dados do Seguro 
N° Proposta N° Apólice Grupo/Ramo Código I Nome da Agência 

2349/NOVA CANTU 227578149 000206513 0993 
Início de Vigência às 24h de 
13/07/201 5 
Estipulante 
PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME 
Endereço 
AV CANTU-SN TERREO - CENTRO 

Término de Vigência às 24h de 
13/07/2020 

CNPJ 
18.061 .665/0001 -70 

(;::) 
oc::::::::::;:o 

Cidade 
NOVA CANTU 

UF 
PR 

CEP 
87330-000 

Dados da Corretora 
Nome do Corretor 
BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. 

Cód. SUSEP 
10.006719-9 

Dados da Categoria de Funcionários 
Coberturas Contratadas 
Morte Natural ou Acidental 
* Quantidade de vidas: 000003 

Dados do pagamento 

*Capital Global Contratado 
150.000,00 

Prêmio 
R$ 63,29 

Forma de Pagamento Periodicidade de Pagamento 
I X I Débito em Conta Corrente I I Boleto Bancário I X I Mensal 
Prêmio Líquido (Mensal) IOF Prêmio Bruto (Mensal) 
63.04 0.23 63.28 

Observações lmportante_s 
*Para obtenção do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital 
Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado 
pertencia na data do sinistro, conforme estabelecido nas Condições Gerais. 

Os capitais segurados e os prêmios serão atualizados anualmente pela variação 
do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas). 

Este seguro será por prazo determinado, tendo a seguradora, a faculdade de não 

COh JHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL· CNPJ: 26.196.669/0001-43 
www.bbseguros.com.br 

c::cr.r..01A1 1"17f'\OA 1 nnrHno 



\ 
BB Seguro Vida 

Empresa Flex 
r'~ovar a"'1PQlice n~ data de vencimento, sem devolução de prêmios pagos nos 
~os da apóThset .., 
Este plano é estruturado no Regime Financeiro de Repartição Simples, os prêmios 
pagos por todos os segurados do plano, em um determinado período, deverão ser 
suficientes para pagar as indenizações decorrentes dos eventos ocorridos 
naquele período, portanto não existe constituição de Provisão Matemática de 
Benefícios a Conceder ou Reserva Técnica em nome de cada segurado para ser 
devolvida em caso de cancelamento do seguro. 

De acordo com a Circular SUSEP n.0 302/05, Art. 96. Da proposta e das condições 
gerais do plano deverão constar as seguintes informações: 

I - "A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco" ; 
11 - "O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação a sua comercialização"; e 
111 - "O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no 
site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, 
CNPJ ou CPF". 

Parágrafo único. A informação contida no inciso 11 deste artigo deverá ser inserida, 
necessariamente, em todo e qualquer material de comercialização e propaganda 
utilizado pela sociedade seguradora. 
As Condições Gerais e Manual de Assistência** deste seguro estão disponíveis no site 
www.bbsequros.com.br. **se contratada a cobertura de auxílio funeral. 

"As Condições Contratuais/Regulamento deste produto, protocolizadas pela 
sociedade/entidade junto a SUSEP, poderão ser consultadas no endereço 
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo como número de processo constante da 
apólice/proposta." 

Permanecem inalterados os demais termos, Cláusulas e Condições Gerais e/ou 
Especiais da Apólice. 

Em caso de dúvida, ligue para nossa Central de Atendimento aos Clientes 0800 729 
7000 ou Central de Atendimento aos Deficientes Auditivos e de Fala 0800 729 0088 
Ouvidoria 0800 880 2930 - Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 

') 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL · CNPJ: 28.196.8891U001-43 
www.bbseguros.com br 

BB Seguro Vida 
Empresa Flex 

7373 
Código da Seguradora: 0678-5 

O& 

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11.711, São Paulo, SP- CEP: 04578-00 
' 

~ 

COMP"o~HIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL • CNPJ: 28.196.889/0001-43 
www bbseguros com br 

~ 

~ 

~ 



Banco do Brasil Seguros 

Em caso de dúvida, ligue para nossa Central de Atendimento aos Clientes 0800 729 
7000, Ouvidoria 0800 880 2930, para a Central de Atendimento aos Deficientes 
Auditivos 0800 775 5045 ou escreva para alianca@aliancadobrasil.com.br. 

A Ouvidoria tem como objetivo atuar na defesa dos direitos dos consumidores, 
esclarecendo, prevenindo e solucionando conflitos. Deverá solucionar, de forma ágil 
e imparcial, as insatisfações que, por algum motivo não foram esclarecidas pelos 
canais de atendimento habituais, como, por exemplo, o SAC." 

Atenciosamente 
Banco do Brasil Seguros 

v 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL NQ QUARTA (4) 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -

Nome Empresarial: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

CNPJ: 07.762.291/0001-02 

A L TINO JOSÉ PIRES ROCHA, brasileiro, divorciado, maior, nascido em 31/10/1951 na cidade de 
Pinheiro Machado/RS, empresário, portador do CPF/MF n. 155.207.140-53, CIC n. 1.702.659, 
expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, domicilio e residência sito a rua 
Marciano Halchuk, n. 30, zona 02, CEP: 87.005-080, na cidade de Maringá/Pr. 

Único sócio da empresa VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede na 
Rodovia Pr 317 km 1 19, CEP: 87120-000, na cidade de Floresta, Estado do Paraná, registrada na 
Junta Comercial do Paraná em 23/12/2005 sob o NIRE 41205619928, primeira alteração sob n. 
200808830 I O em sessão de 06/03/2008, segunda alteração sob n. 20081817630 em sessão de 
07/05/2008 e terceira alteração sob n. 20156253631 em sessão de 05/10/2015, inscrita no CNPJ: 
07.762.291/0001 -02, resolve , na melhor forma de direito e consoantes com o artigo 1.033 e 980-A 
da I n. I 0.406/02, e em conformidade com a Lei 12.44 I /20 li , alterar e trans formar o Contrato 
Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO TIPO JURIDlCO 

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA- EIRELl. sob o nome empresarial de: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE 
OBRAS - EIRELI , com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social da empresa é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mi l reais), totalmente 
integralizados em moeda nacional, que nesta data 19/1 1/2015, passa a constituir o capital social da 
empresa VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS- ETRELI . 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO ATO CONSTITUTIVO- EIRELI 

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, 
com o teor a seguir: 

A validade deste documento , 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14 ;34 SOB N" 2015738~060. ~ 
PROTOCOLO ; 157385060 DE 22/12/2015. CODIGO DE VERIFICAÇAO: ~ 
PR157385060. NIRE: 41600414632. ~ 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

Libertad Boqus J 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 04/01/2016 
www.empresafaci1.pr.gov . b r 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos porta~s. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº QUARTA (4) 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -

Nome Empresarial : VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

CNPJ: 07.762.291/0001 - 02 

CLAUSULA QUARTA- DA RAZÃO SOCIAL 

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMJTADA - EIRELI, girará 
sob o nome empresarial de VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, com 
sede na Rodovia Pr 317 Km 119, na cidade de Floresta-Pr, CEP: 87120-000, com inscrição no CNPJ 
sob n° 07.762.291/0001 -02, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titu lar, abrir ou fechar 
fil iais, em qualquer parte do território nacional. 

CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL 

4211-1/01 - Construção de Rodov ias e Ferrovias; 
2330-3/02- Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção; 
4 120-4/00- Construção de Edifícios; 
4213-8/00- Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas; 
4313-4/00- Obras Terraplanagem: 
381 1-4/00- Coleta de Resíduos não-perigosos; 
4329-1 /01-lnsta lação de Painéis Publicitários; 
7732-2/01- Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto andaimes; 
4330-4/99- Outras Obras de Acabamento da Construção; 
4929-9/99- Outros Transportes Rodoviários de Passageiros não especificados anteriormente; ~ 
02 1 O- I /07- Extração de Madeira em Florestas Plantadas; - ~ 

3821-1/00- Tratamento de Disposição de Resíduos não-perigosos; 
4211-1/02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
43 19-3/00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente .. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É. garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01 / 2016 14:34 SOB N° 20157385060. 
PROTOCOLO: 157385060 DE 22/12 / 2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157385060. NIRE : 41600414632 . 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

Libertad Boqus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 04/01/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento , se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº QUARTA (4) 

T ransformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -

Nome Empresarial : VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

CNPJ: 07.762.291/0001-02 

do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a 
empresa ser alterada para atender uma nova situação. 

CLAUSULA SÉTIMA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual está totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do País. 

CLAUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa será administrada pelo titular ALTINO JOSÉ PIRES ROCHA, a quem caberá dentre 
outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a 
responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado. 

CLAUSULA NONA - DO EXERCICIO SOCIAL 

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a 
apresen tação do ba lanço patrimonia l e resultado econômico do ano fiscal. 

CLAUSULA DÉCIMA- DA DECLARAÇÃO 

Declara o ti tu lar da EIRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de 
nenhuma outra pessoa jurídica dessa moda! idade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 

CONSOLIDAÇÃO 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO 

~ -·1 
-.:~ 
JU~A COMERCIAl ' 

00 PARAIV. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01 /2016 1 4:34 SOB No 20157385060. 
PROTOCOLO: 157385060 DE 22/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157385060. NIRE: 41600414632. 
VETOR ROTA SOL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 04/01/2016 
www . empresafaci1.pr . gov .br 

A validade deste docume nto, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos r espectivos portais. 
I n formando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº QUARTA (4) 

T ransfo rmação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-

Nome Empresarial : VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

CNPJ: 07.762 .291/0001 - 02 

A L TINO JOSÉ PIRES ROCHA, brasi leiro, divorciado, nascido em 31/1 O/I 95 I, empresário, 
n° do CPF 155.207.140-53, documento de identidade n. 1.702.659, expedida pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, domicílio e residência sito rua Marciano Halchuk, n. 30, 
zona 02, CEP: 87.005-080. 

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, com sede na RODOVIA Pr 317 Km 
I I 9, CEP: 87 I 20-000 na cidade de Floresta, Estado do Paraná, inscrita no CNP J sob n° 
07.762.29110001-02, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL 

O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
ELRELI , com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão socia l 
de VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, com sede na RODOVIA Pr 317 ~ 
Km 119, CEP: 87120-000 na cidade de Floresta, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
07.762.291 /0001 -02. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em 
qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social da em presa é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data tal. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL 

4211 -1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias; 
2330-3/02- Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção; 
4120-4/00- Construção de Edifícios; 
42 I 3-8/00- Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas; 

·~~1 

I JU'-IIA COMERC!t,L 
00 PM<A~.A 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04 /01/2016 1 4:34 SOB N° 20157385060. 
PROTOCOLO : 157385060 DE 22 /12/2015 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157385060 . NIRE : 4160041 4632. 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI \ 

A va1l.dade \ este documento , 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 04/01/2016 
www.empresafaci1 .pr . gov.br 

se impresso , fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. 
I nformando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº QUARTA (4) 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -

Nome Empresarial :VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

CNPJ: 07.762.291/0001-02 

4313-4/00- Obras Terraplanagem; 
38 11-4/00- Coleta de Resíduos não-perigosos; 
4329-1/01- Instalação de Painéis Publicitários; 
7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto andaimes; 
4330-4/99- Outras Obras de Acabamento da Construção; 
4929-9/99- Outros Transportes Rodoviários de Passageiros não especificados anteriormente; 
0210-1/07- Extração de Madeira em Florestas Plantadas; 
3821-1/00- Tratamento de Disposição de Resíduos não-perigosos; 
421 1-1 /02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
4319-3/00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CLÁUSULA QUARTA- DA DURAÇÃO 

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do 
impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser 
alterada para atender uma nova situação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade será exercida por AL TINO JOSE PIRES ROCHA, a quem caberá, 
dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa 
EIRELI . A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida 
pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas. 

CLÁUSULA SEXTA- DO EXERCÍCIO SOCIAL 

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a 
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. 

VI 

r
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/0l/2016 14:34 SOB N" 20157385060 . 
PROTOCOLO: 157385060 DE 22/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
PR157385060 . NIRE: 41600414632. 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 04/0 l /2016 
www . empresafacil.pr . gov.br 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. 
~ 

A validade deste documento, 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº QUARTA (4) 

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -

Nome Empresarial: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS- EIRELI 

CNPJ: 07.762.291/0001- 02 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou 
que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta 
EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou 
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, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1°, CC/2002). 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Maringá/Pr, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato. 

uza os efeitos legais. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 14:34 SOB No 20157385060 
PROTOCOLO: 157385060 DE 22/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: . 
PR157385060 . NIRE: 41600414632. 
VETOR ROTA SOL CONSTROTORA DE OBRAS - EIRELI 

Liber!-ad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CORITIBA, 04/01/2016 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

e 

se impr esso, fica sujeito à comp:ovação de sua autencidade nos r espectivos portais. 
Informando s e us respect1vos cod1gos de verificação 
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PROTOCOLO : 157385060 DE 22/12 / 2015 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
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CURITIBA, 04/ 01/ 2016 
www . empresafacil.pr.gov .br 

deste documento , s e impresso , fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectiv os port a i s . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS- EIREU -ME 
CNPJ: 07.762.291/0001..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: ~. 

1. constam débitos administrados peta Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos tennos do art. 151 da Lei ~ 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei rfl8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:21:36 do~ 1810312016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14109/201V 
Código de controle da certidão: 8F3D.OA9F.AECC.8261 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



IQ.i§;llt.!nM ••ltf4;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0776229110001-02 

Razão Social: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Nome fantasia:VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Endereçm AV GETULIO VARGAS 346 PORTA B I CENTRO I FLORESTA/ 

PR I 87120-000 
~. 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica quer nesta 
datar 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 contribuições e/ ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 13/05/2016 a 11/ 06/2016 / 

Certificação Número: 2016051303031604578090 

Informação obtida em 25/ 05/2016, às 15:40:50. 

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

mhtml:file://C:\Users\Claudio\Desktop\goreti\FgeCFSimprimirPapel.mht 25/05/2016 



• PARANA 
Go\IERHO 00 ESTADO ---

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Narrativa 

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o CNPJ 07.762.291/0001-02, não 
consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, 
portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na fase de dados do 
mencionado cadastro. ' 

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Paraná, para os casos previstos na legislação. 

/ 
Válida até 24106/2016- Fornecimento Gratuito 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA 
AVENIDA GETULIO VARGAS 2420 

CEP 87120-000 FLORESTA-PR 
CNPJ 76.282.706/0001-55 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nro. Certidão: 3909/2016 

Protocolo: Requerente: 

Finalidade: TRANSMISSÃO 

Alvará: 05 Data Abertura: 12/01/2006 CMC: 119 

CGCM: OOOOOOOOOOOOÔ01653 VETOR ROTA SUL- CONSTRUTORA DE OBRAS- EIRELI 

Página 

Cadastro: 2 00000119 CNPJ: 11J'.762.291/0001-02 

Quadra: 4 Lote: 10/10 Unidade: 000001 

Endereço: AV PRES. GETULIO VARGAS N° 2514 

Complemento: ESC CONTB MARCHI- PO 

Bairro: CENTRO 

Atividade Principal: 

Situação: Normal 

Conforme protocolo acima, certifico que nada deve aos cofres publicas até a presente data 
ressalvando o direito da Fazenda Publica Municiapal a cobrar ou inscrever quaisquer dividas 
de responsabil idade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas pela 
Fazenda Publica Municiai. 

VALIDADE DE 60 DIA(S) FLORESTA - PR. 25 de maio de 201 V 

Página 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - ME 
(MATRIZ E FILIAIS ) CNPJ : 07.762 . 291/0001- 02 

' Certidão n° : 49477990/2016 
Expedição: 25/ 05/ 2016, às 15 : 50: 54 ' 
Validade : 20 / 11 / 201~ 180 (cento e oitenta) dias , c ontados da da ta 
de sua expedição. 

Certifica-se que VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - ME 
(MATRIZ E FILI~S), inscrito (a ) no CNPJ s ob o n° 

07 . 762.291 / 0001-02 , HÃO CONSTA do Banco Nacional de De vedores 
Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidaçã o das Le is do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470 12011 do Tri buna l Supe rior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de resp o n sabi lida de dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizad os a t é 2 (do is ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rela ção 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou f iliai s . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à veri f icaç ã o de s u a 
autenticidade no portal do Tribun al Superior do Tra ba l ho n a 
I n te r n e t ( 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 con s t a m os d a dos 
necessários à identificação das pessoas n atu rais e jurídi cas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalh o qu a nto à s obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julga do ou em 
acordos judiciai s trabalhistas, i nclusiv e no c once rne nte aos 
recolhimentos previdenciários , a honorári o s , a cu s tas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m l ei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mi n istério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév ia . 

Duvina s e s uaestões : ~nc~ @ ~s: . 1us.hr 



Comprc:NaRe de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. . 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
07.762.291/0001.02 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS • EIRELI • ME 

LO DO ESTABB.ECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VETOR ROTA SUL· CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA 

COOIGO E DESCRIÇAo DAATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
42.11·1-01 • Constru o da rodovias e ferrovias 

COOIGO E OESCRIÇAo DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

23.30-3-02 • Fabricação da artefatos da cimento para uso na construção 
41.2()..4-00 ·Construção de edificios 
42.13-8-00 ·Obras de urbanização. ruas, praças e calçadas 
43.13-4-00 ·Obras de terraplenagem 
38.11-4-00 ·Coleta de residuos não-perigosos 

DATAOEH!ERTURA 
2311212005 

43.29·1-01 ·Instalação de painéis publicitários 
77.32·2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
43.3o-4-99 • Outras obras de acabamento da construção 
49.29·9·99 • Outros transportes rodoviários de passageiros nio especificados anteriormente 
02.10·1.07 • Extração de madeira em florestas plantadas 
38.21-1.00 ·Tratamento e disposição de residuos não-perigosos 
42.11-1.02 • Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.22·7.01 ·Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 
de irrigação 
43.19·3-GO • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

C IGOEDESCRIÇAoDANATUREZAJUR ICA 
230.5 ·EMPRESA INDMDUAL DE RESP.LIMITADA DE NATUREZA EMPRESARIA 

I LOGRADOURO 
ROD PR 317 KM 119 I~ERO I '~C_OM __ ~ __ ~ __ TO------------------~ 

I ENDEREÇO B.ETRONICO 

18AIRROOISTRrTO 
RODOVIA 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇAoCADASTRAL 
ATJVA 

I MUNICIPIO 
_FLORESTA 

ITBE'ONE 
(44) 3223-5916 

I DATA DA SITUAÇ.Ao CADASTRAL 
23/12/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃÕ CADASTRAL I 
l:lsrru:"":"":'~:'::~:::IAL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;~:D'::~A:'~:.~:srru::AÇAo~:::~~~~~·~'~ ~cJ 

j1 \~~ Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 



REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS 
VETOR ROTA SUL CONSTRUTORA DE OB 
AGENCIA 2848 CONTA 0'004909-3 

DISPONIVEL 
= TOtAL DISPONrvEL • .• .•.•• 
+CONTA CORRENTE • • •. • .•... 
+ INVEST. FACIL .......•.. • 

TOTAL DE RECURSOS .•...•... 

DEMONSTRATIVO INVESTI.MENTOS 
INVEST FACIL BR •••.••.. (•*) 

LIMITES DE CREDITO 
CONTA CORRENTE GARANTIDA 

LIMITE OTILIZAOO ••.••• 
LIMITE A UTILIZAR . ...• 

( **) INVEST C/BX AUTOM 

4 ... 4 

15:25 HRS 
27/MAI/2016 

43.906,00 
7.634,10-

51.540, 10 

43.906, & 

51.540,10 

100.000,00 
0,00 

100.000,00 



VETOR ROTA SUl. CONSTRUTORA DE OBRAS ElREU 

VETOR ROTA SU. 
Forma Conati• ';la 
SOC. ~COTAS De RESPONSABILIDADE L TOA. 
Tipo de Documeiltu ...... R8plro 
DECLARAÇXô REGISTRO 
COMERCIAL •1205619928 

...,. • Altvldade 

OBRAS DE INFRA-ESTRlJTURA 

. CNPJ 

07.1'62.29110001~ 

2311212005 

08RAS DE ENGENHARIA CMI. NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIW..NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
~ 

I 

8RAS1L. PRIVADO NACIONAL BRASIL 

RS 250.000,00 

Pala de ft!Mij!tiçlo 

............... ;I Aac.l 

Tlpode....,_ DOt 

CEP 
87~ 
Número' 

SIN 
UF 
PR 

DDD 
.... 
c.vo 
Coatato 

1 i :- .. nn t 
Púut'rdane!Heda 

c.braP«**I 

Comptaanento 

llunldpio 

FlOReSTA 

Número ., .. 
3223-5916 

~~~----------------------------------------------~~ ~~ 
------------------------------------------~· ~ 

~ ; I ' I ~ · '; I ~[ f t . .. 11. t 

~ ,.. CEP CúraPCIMal 

BRASil 87120400 ....,...... ......,., 
~ 

" )~ pjglnE 1 



Bradesco Seguros Consulta de Coberturas 
CLUBE VIDA EMPRESARIAL - CANAL REDE 

SUL DE OBRAS LTDA 
Pre/Proposta: 1 39174190 Certificado: 
Cia/Suc/Apolice: 686 719 35760 Ramo: 720 SF/Apolice Apc: 

Coberturas Contratadas 
MORTE 
INDENIZ.ESP.P/MORTE ACIDENTAL 
INVALIDEZ PERM. POR ACIDENTE 
MORTE CONJUGE 
ASSISTENCIA FUNERAL 
CF Descricao 
01 SOCIOS 
02 FUNC . 

INDIVIDUAL 
Quantidade 

2 
5 

Grupo Assistencia: 2 
Capital Segurado Premio 

392.942,66 
392.942,66 
392.942,66 

7 8.588,53 

112.269,33 
280 . 673,33 

F13 <Mais Inf> 
----------------------------------------------------------------------- --- ---
Fl <Ajuda> F2 <Desconexao> F3 <Retorna> FS <Menu Rot> F6 <Benef> 
F7 <Ant .> F8 <Prox.> F9 <Segurado> FlO <Menu VIDA> 



C_ARACTERÍ_STI~AS FÍSICAS 

Co; .. 

CabP.!o .... 

Olhar .. 

Altum. . ·• 
Po~f" ... 

,--;:::::------------------------------------

.. ~~~ - .~:A~ .. ~- ~V.~ . .. ... . 

Qv:J. -v . : C.l.P.S. tRural)" .. 
.... "Y 

:"\l-"'11' 

. I 

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

f optnntf•? D;.t:1 da opçtio 

Sim ~ n."O :2 ., -~4 w( "-
,.'VI ..• v I .. :--: . ,,,..1.. 10' •• • .' ••. j 

,..------'T'I---~----,--------,------------------.--------- ---------------, 

N:'li:!Ontllitl.1c.i" U:l.A, ~~ . . . QUANDO ESTRANGEIRO PROGRI\M.II DE INTEGRACÃO SOCIAL {PIS! 
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VETOR BOTA SUL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI. 
CNP.J: 07.762.291/0001-02- INSC: ISENTA 
Rodovia PR 317- km 119 - Trevo lvatuba 
87120-000 - Floresta - Pr. 
Fones: (44) 9944-8284 I 9962-6926 
vetorconstrutora@hotmail.com 

ANEXO I 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório 025/2016 - Pregão 016/2016, que: 
I - O proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
II - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABIUTAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
III - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de-aprendiz, a-partH:-9e 14 (quator:!e) aoos, (conforme inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93) . 
IV - O proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
n~t.tadr-o -9eral do ~apítulo I deste Edital , que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as 
diHes neles estabetecidas. 
V - O proponente não foi declarado indônio para ficar com a Administração Pública de qualquer 
esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

107.762.291/0001-021 
VETOR ROTA SUL 

CONSTRUTORA DE OBRAS·EIRELI 
AOOOVIA PR 31 7 - KM 11 9 

CEP 8 7120-000 

L F LOR ESTA - PR 
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A BASSEG/0 & CIA L TDA. 
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CONTRA TO SOCIAL 

ARMINOO BASSEGIO, de nacionalidade bra~il~ira,_ aturalda' 
cidade de Seara, no Estado de Santa Catarina, nascido aos 26 dias do mês de êíecrnfro 
do ano de 1938, filha de Julio Bassegio e Picrina Bassani Bassegio, casado emre§Íme de 
Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domtciliado na cidade de Nova Cantu. 
Estado do Paraná. à Avenida Cantu Sn. Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula de 
Identidade Civil registro geral n° 358.613 expedida em 26/121'1938 pelo Instituto de 
Identificação do Paraná c inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o n° 128.406.459-04 JULIO CEZAR BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de Umuarama no Estado do Parana, nascido aos 18 dias do mês de Setembro do 
ano de 1963, filha de Armindo Bassegio e ltalia Fontana Bassegio, Casado em regime de 
Comunhão Parcial de Bens. empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cedula 
de Identidade Civil registro geral n° R-1.142.041 expedida em 11/12/1981 pelo Instituto de 
Identificação de Santa Catarina e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministéno da 
Fazenda sob o n11 491.973.559-68; ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade 
brasileira, natural da cidade de Nova Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 29 dias do 
mês de Dezembro do ano de 1966, filho de Armindo Bassegio e Itália Fontana Bassegio, 
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na 
cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul Sn, Centro , CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade Civil registro geral n° 3.974.390-6 expedtda 
em 26/1 2/1966 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda sob o n" 598.919.989-91 ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, 
de nacionalidade brasileira. natural da cidade de Nova Cantu. no Estado do Paraná, nascido 
aos OS dias do mês de Setembro do ano de 1969, filho de Armindo Bassegio e Itália 
Fontana Bassegio, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, res idente 
e domiciliado na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, á Avenida Cantu Sn, Centro. 
CEP 87.330-000. portador da Cédula de Identidade Civtl registro geral no 4.360.632-8 
expedida em 07/05/1985 pelo Instituto de Identificação do Paraná e mscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n" 740.295.769-15. 
RESOLVEM. constituir uma sociedade limitada, que se regerá pelas disposições aplicáveis 
à espécte e pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresanal A. BASSEG/0 & CIA LTDA e 
terá sede e domicilio na cidade de Nova Cantu - PR, à Avenida Cantu, SN", Centro. CEP 
87.330-000. 

SEGUNDA- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

TERCEIRA - O capital social é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) , diVIdidos em 80.000 
(Quinze mil) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios: 
ARMINDO BASSEGIO a importância de R$ 50.0000,00 (Cinquenta mil Reais). 
correspondente a 50.000 (Cinquenta mil) quotas subscritas neste ato e integralizadas no 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do presente instrumento. 
em moeda corrente nacional e JULIO CEZAR BASSEGIO, a Importância de R$ 10.000,00 
(De.: mil reais). correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas subscritas neste ato e 
integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do 
presente Instrumento, em moeda corrente nacional. ROMULO AUGUSTO BASSEGIO. a 
importãncia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), correspondente a 10.000 (Dez Mi l) quotas 
subscritas neste ato e integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar 

da .,.,natu'a do P'?~f"Jstrumento. em m\~da corrente nacional. 
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A BASSEGIO & CTA L TDA. 

CONTRATO SOCIAL 
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ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, a importância de RS 10.000.00 .:;_ijJez "'ais , 
correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas subscritas neste ato e integraliZàdas no prazo e 
360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do presente instrumento, em moeda 
corrente nacional. 

QUARTA- A sociedade tem por objeto social principal a exploração do ramo de: Prestação 
de sarviços de Terraplanagens. Curvas de Nivel e Destacas. 

E ramo secundário de: Outras atividades de serviços relacionados com a Agricultura. 

QUINTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou 
alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento dos dema1s sócios, cabendo a 
estes o direito de preferéncia na sua aquisição. 

SEXTA- O sóc1o que desejar transferir suas quotas, deverâ notif1car por escrito aos demais 
sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência , o que deverão fazer 
dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a 
critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente fransferidas. 

SÉTIMA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

OITAVA- A administração da sociedade caberá à ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, com os 
poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou a11enar bens imóveis da 
sociedade. sem autorização do outro sócio. 

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

DÉCIMA - o falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. 
Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, pocJendo ser liquidante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. 
Após a liquidação e. solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros 
do "de cujus" quitados de seus haveres. se existirem, estes de conformidade com o Formal 
de Partill1a. devidamente homologado pola autoridade judiciária competente. F1ca tambérn o 
liquidante com o encargo áe ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclus1ve, 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do 
Estado do Paraná. 

§ ÚNICO - Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar. 
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo , não havendo impedimento legal 
auanto à sua capacidade administrativa ou. ainda transferindo seu quinhão à um ou mais 
dos sócios sobreviventes ._..-
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DE CIMA PRIMEIRA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valo r de suas q.Üo as, · : 1 

mas todos respondem solidariamerue pela integralização do capital sociaL /:.; 
. :,.,~ __...-' / 

DECIMA SEGUNDA- O ano social coincidirá com o ano civil. devendo a 31 de à~ze(l}bro ' " 
de cada ano ser procedido o Ba lanço patrimonial da sociedade. obedecidas as prescrições 
lega1s e tecmcas pertinentes a matéria. Os res ul rados serão atribuídos aos sócios 
proporcionalmente as quotas que possulrem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sóc1os. serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

DECIMA TERCEIRA - As deliberações sociais, ainda que impliquem em alte ração 
contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a maiona 
absoluta do capital social da empresa, e sim por comum acordo .. 

DÉCIMA QUARTA- (Os) Administrador(es) declara(rn), sob as penas da lei, de que não 
está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade . por lei especial. ou em virtude 
de condenação criminal. ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela. a pena que vede. 
ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de 
prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as relações 
de consumo. fe püblic<J,ou a propriedade. 

DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E. por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma e. para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em todos os 
seus. termos. 

Testemunhas: 

-~'-~~ 
Eisa Rodrigues de Oliveifa 
RG n° 4.321.133-1 SSP/PR 

~- de Outubro de 2003. 

Marizete Apatecida Braga 

RGN~0 4.~3~.281-1 SSP/PR 

·-4-ft: . 
--::::0-o_c_u_m_e_n_t_o_e_l adõí)O(ã,_rc-:i-o-:K-:-:-1-e,.-be-r-=o-, a-s 

CRC/PR: 042724/0-0 

JUNTA COMERCIAL o-0 PARANA - , , 

t ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE ~· 
CERTI~ICO O REGISTRO EM: O 7 / 11 / 2 O O 3 ~ ~ 

· SOB NUMERO 412051 2806! · . Ri 0 

Protocolo: 03/356064-1 /1 ././ ~ ' . -~ ' 

~ - tA>>~~:o' c;;, lTl'A 1 / /1;JÇ.'.hk""--•ç- ~ · 
M,.,~IA THEREZA LOPES SALOiviAM 
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A. BASSEGIO & CIA LTDA 
CNPJ No 06.075.906/0001-51 
NIRE 41205128061 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ARMINDO llASSEGIO, de nacional idade brasileira, natural 
cidade de Seara. no Estado de Santa Catarina. nascido aos 26 dias do mês de Dezembro 
do ano de 1983, filha tle Julio Bassegio e Picri11a Bassani Bassegio, casado em regime 
de Comunhão Parcial de Bens. empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn, Centro CEP 87330.000, portador da 
Cédula de Identidade Civil registro geral N° 358.613 expedida em 26112/193 8 pelo 
Instituto de Identiticação do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Minist~rio du Fazemla sub N" 128.406.-1-59-04. JULIO CEZAR DASSEGIO, de 
nacionalidade brasileira, natural da cidade de Umuarama no Estado da Paraná, nascido 
aos 18 dias do mês de Setembro do ano de 1963, Jilho de Armindo I3assegio e Itália 
Fontana Bassegio. Casado. em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, 
residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Rio Grande 
elo Sul, Centro, CEP 87330.000, portador da Cédula de Identidade RG No R-1. 142.041 
expedida emll/12/1981 pelo Instituto de Identificação de Santa Catarina e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob N° 491.973.559-
68.ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da cidade 
ele Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido aos 29 dias do mês de Dezembro do ano 
de 1966, tllbo de Annindu Bassegio e ltalia Fontana Bassegio, casado em regime de 
Comunhão Parcial ele Bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova 
Cantu Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul Sn, Centro CEP 87330.000, portador 
da Cédula de Identidade RG N° 3.974.390-6 expedida em 26/1 2/1966 pelo Instituto de 
ldentificaç5o elo Paraná e !n:;crita no Cadastro de Pessoas Físicas do Minist~rio da 
Fazenda sob No 598.919.989-91 e ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, de 
nncionaliclade brasileira, natural ela cidade de Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido 
aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1969, filho de Armindo Bassegio e Itália 
Fontana Bassegio. casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, 
residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn 
Centro CEP 87330.000, portador da Cédula de Identidade RG N° 4.360.632-8 expedida 
em 07/0511985 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrito no Cadastro de 
Pessoas do Ministério da Fazenda sob N° 740.295.769-15., sócios da Empresa A. 
BASSEGIO & CIA LTDA, devidamente estabelecida na Avenida Cantu Sn Centro 
l'tP ~0330 .UUU em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, 
devidamente inscrita registrada cl::t l'v1.M . .Tunta Comercial do Paranú sob N° 
-ll20512806l em 07/11 /2003, 

Resolvçm de comum acordo alterarem o seu contrato social conforme as cláusulas 
seguintes: 

Clúu~ula Primeinl: Retira-se da Sociedade o Sócio AR:\11NDO BASSEGIO, cedendo 
e transferindo as suas quotas proporcionalmente a cada sócio sendo I 6.667,00 
(dezesseis lvfil Seiscentos Sessenta e Sete) quotas n JULIO CEZAR BASSEGIO, 
!6.667,00 (dezesseis Mil Seiscentos Sessenta e Sete) quotas a ROMULO AUGUSTO 
BASSEGIO e 16.666,00 (dezesseis Mil Seiscentos Sessenta e Seis) quotas a 
ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, todas no Valor de R$ 1,00 (Um Real) Cada uma, 
que declara haver recebido o valor integral em moeda corrente do País, dando plena e 
geral quitação de todos os seus haveres da Sociedade, para nada mais reclamarem em 
tempo algum aos sócios ingressantes. a socic:dadc ou em juízo quanto n presente 
transferência. 

/ 



A. BASSEGIO & CIA LTDA 
CNPJ N° 06.075.906/0001-51 
NIRE 41205128061 

• • • • • • • . . 
~ . • • . . . 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Cláusula Segunda: Que em função da presente alteração contratual, o capital social 
ficará assim distribuídos entre os sócios a partir desta data. 

Sócios: 
Julio Cezar Bassegio 
Rômulo Augusto Bassegio 
Armindo Bassegio Junior 
Total. ................ ....... .............. ..... . 

Quotas 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

Capital R$ 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

Cláusula Terceira: Que a empresa A. BASSEGIO & CIA L TDA, que explora o 
seguinte ramo: 
-+3.19.3-00 - Serviços de preparação do terreno: Terraplanagens, Curvas de Nível e 
Destoe as. 
Passará a explorar o ramo como 
Principal 43.19.3-00 - Serviços de preparação do terreno: Terraplanagens, Curvas de 
Nível e Destacas. 
Secundária: 49.30.2/01- Transporte Rodoviário de Cargas em Geral. 

Cláusula Qua1·ta: permanecem inalteradas as demais dáusulas do Contrato Social 
primitivo. não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma. 

Pr., 24 d~ Maio de 2010. 

I ~IJ (\ . ~.N')1it,u!J 
ROMULO AUGUSTO BASSEGfO-

u Jrt ~~-· 
:tMINDO BASSl!G O JU 10~ 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE ~ 
! CERTIFICOOREGISTROEM 26/05/2010 
' SOB NÚMERO ~Ol OSn 614 0 

:.:-f :'"'" ~~~t~co~~~ ;~b~9~614-0. DE 26/05/2~:Jy/ 
;;. ~·-~,n; ; ~ • · i:.. Lll-" LUIZCARLOSSÁLVARO 

SECRETARIO GERAL ... 

~A 
f \.,. 



31/05/2016 -;.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

' 

o8P 
J{J 

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

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA. ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art . 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:29:46 do dia 31/05/2016 <hora e data de Brasíl ia>. 

" Válida até 27/11/2016. 
Código de controle da certidão: 55F8.76CE.66A7.C7EC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

,j 



31/05/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14703015&VARPessoa=14703015&VARUf=PR&V ... 

Mt@;@l w M·!IM;M, 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0607 590610001-51 

Razão Social: A BASSEGIO E CIA LTDA 
Endereço: AV CANTU SN SN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87 33 0-

000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confe re 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 servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 31/ 05/ 2016 a 29/ 06/ 2016 _./"' 

Certificação Número: 2016053101581911087790 

Informação obtida em 31/05/2016, às 08 :37 :26. 

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

/Em presa/Crf/Crf/F geC FSimprim irPapel.asp?VARPessoaMatriz= 14 703015& V AR Pessoa= 14703015& VAR Uf= PR& VARinsc... 1/1 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secrt tel1e <11 F1und1 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014743552-56 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.075.906/0001-51 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

" Válida até 28/09/2016- Fornecimento Gratuito ~ 

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



1963- 2013 

Eu g;~ ffwde :lJeóta !llióWtia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANT 
--===PA RANÁ==

CNPJ - 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta em nome de A. BASSEGIO & 

CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob no 06.075.906/0001-51' situado na 
Avenida Cantu , s/n, nesta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de 
Campina da Lagoa/PR Não havendo dividas até esta data de 
quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 31 de Maio de 2016. 

'I 

'\ \ ~~ 
·~} 

Rua Bah ia 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nal/acantu.pr.gal/.br 

) /) 

REGI~Nf'P~l~OS SANTOS 
Responsável pélo setor de Tributação 



PJDER JUDIC:ÁRIO 
JU~TIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.075 . 90610001 - 51 
Certidão n°: 5168268112016 
Expedição: 3110512016, às 08:38: 17 

~Validade: 2611112016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que A. BASSEGIO & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.075 . 90610001-51 , 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° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados cons t antes 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 j urídica, a Certidão atesta a empresa em re lação 
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 j ur ídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transi tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.075.906/0001 -51 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 

A. BASSEGIO & CIA LTDA ·ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO D O ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.19-3-00 ·Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

07/11/2003 

49.30-2-01 ·Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA L IMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CANTU 

I CEP 

87.330-000 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL ( EFR) 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I MUNICIPIO 
NOVACANTU 

I TELEFONE 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/11/2003 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
. ............. 

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

Emitido no dia 31/05/2016 às 11:00:39 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social j 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

Página: 1/1 

1 Voltar 
1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/05 2016 

http://www.receita.faze · a.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 
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Cor ..... ......................... .. ................................................... . 

Cabelo .............................. .... .................. ... ........................ . 

Olhos .. .......................... ..................................................... . 

Altura .......... ...... ........ ....... ................................................. . 

Peso ... ...... .......................................... ............... .......... ...... . 

Sinais ....................................................................... .......... . 

~'Lli.~ .... Q~------'~---~-B.Y.Q.... ..................................................... , portador da C. T. P. S. 

n. o c2 .. ?4...& .. !J. .. 3. ...... Série.CC:D. ... 5 ... & .............. ; C. T. P. S. (Rural) n. 0 
....... . ........ ........ ............. . .... .... . .. Série .............. ............. ....... .... ; 

C.P. F. I ClC n.0 .8..&.:?t .. ~ .. 8...J .. 9f .. ®itulo de Eleitor n. 0 .6.~ ... ±.J. . .8.H9-.0.G..0.1 da .... Jiõ.9 ...... zona; Cédula de Identi-

dade R G. n. 0 6 .. 'Ô .... 2 . .9.$.~.Q.:-:-.G.' .. ... foi admitido em .. OJ .. de .. J.-~ .. ........................... de ~.J.3. para exercer 

a ·função de .. D.~~-----~---·--"-~xh..?. .................................... , com o salário de CrS J~~-t.CO .......... . 
( .. (J~-r.o. .... ~-~~----:~----'--dA\.~ .. D:~~-~eQ:.\K:>...... ........................ ·········· · ······ ··· ····- -~---·· ···· ···· ·· · ··· · ··········· ·· ···-) 
por .. ~~......... no seguinte horário de trabalho: das ....... .8 .. : .. (X) ........... às.J.8...~.00 ...... horas, com . .... .. bu.o..t::J ......... horas de 

intervalo para repouso e alimentação. 

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

É optante? Data da opção Data da retratação Banco depositário 

Sim O Não O ............. ./ ............. ./ 19 .. ....... . ............. ./ ... .......... ./ 19 ......... . 

--a., . _ (\ , PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
Nacionalidade .. .->:.l~Q...~U,~ ....................... 1---Q_U_A_N_D_o __ ES_T_RA_N_G_E_IR_o __ -+------....l(:...:PI:=!SI ______ ____, 

.5:&.~.·=~· •.. ~ .••. c:':· .. ·od<''.
190 

.• ..• ·.· .. ···.· .. ·.···•········•··•····•·····• ::j~ooáli$1~······ 
e de .. :~---~----6Â.~--- N.0 Registro GeraL .......... ........... ............ . dep. no Banco .......................................... ...... . 

nascido em~ .. -bG...-~'"ó.:í ............ Casado(a) c/ brasileira(o}? ....... .. .................. endereço ...................................................... ... .. 

a.c23. .. de . .-.~---·············de 19.~. Nome do conjuge ....... .............................. ... ................ ...... ...... ... ........ ................... ........ ..... . 

.................... ............... ...... ...................... ...... ....... ....... Tem filhos brasileiros? ........ .. .. ........... ......... . 

Códigos ~ Banco ........................................... . 

~Agência ..... ... .... ......... ........ ........... . 

Estado civiL .............................. ...... .. .... .... ......... ....... .. . 

Nome do conjuge ............................... ........................ . 

Gráu de instrução.. ..... ........... .................. ............... ..... Quantos?.. ...................................... .............. endereço da agência .................................... ... .. 

Residência.................. .... .... .. ........................................ Data da chegada ao Brasil: 

Cart. Nac. Habilitação n. 0 
..... . . ......... . ....... ........... .. .... • ........... de ........ ............................ de 19....... Obs.: ................... ........................................... .. 

{ 

Série............... Naturalizado ........... ... .... ......... .. ...... ............ . 
Cert. Militar n.0 

.......... ...... .... .... .... .. 

Categ . ............ Decreto n.• .... .. ....................... ................. .. 

Beneficiários: ................... .. ..................................................... ... ......... ... ...... .. ... ......... . J ............. ' . '~ - ---· · -- ---- - - ................ ..................... ~\.J .... .. ... ..... .. 

T j '""' = 
• ..Z '-:,r) bO...:r:Ú_t.,_ . GJ..de.~~ ............. de -~Ó.. ~ 



Sindicato Rural de Nova Cantu 

REGISTRO DE EMPREGADO 

Empregador: 

CNPJ/CEI: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

ARMINDO BASSEGIO JUNIOR 

14160000428-7 

ESTRADA PARA CAMPINA DA LAGOA 05 
ZONA RURAL 

NOVACANTU 

TRABALHADOR 

Nome: V ANDERLEI CORREIA DA SILVA 
Endereço: RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORA 
Bairro: CENTRO 

Município: NOVACANTU 

Telefone: 

Data nasc: 2310211974 

Naturalidade: NOVA CANTU 

Nacionalidade: 

Data chegada: 

Pai: 

Mãe: 

Sexo: 

Raça I cor: 

Estado civil: 

Cônjuge: 

Deficiente: 

O - Brasileiro 

JOAO CORREIA DA SILVA 

HILDA DA SILVA 

M 
2- Branca 

2- Casado 

O- Não 

Grau instrução: 05 - 8' série completa 

CPF: 

PIS: 

CTPS: 

Identidade: 

827.881.979-34 

1290989450-0 

27243 I 052 I PR I 

65308606 I SSP I PR I 

Data admissão: O l/0 112013 

Data opção: O !lO 112013 

Regime: 1 - CLT 

Categoria: 01 -Empregado 

Ocorrência: 

Atividade: 2 - Rural 

Admissão: 02 - Admissão com emprego anterior 

Data transf: 

Contrato: I - Prazo indeterminado 

Data término: 

Polegar direito 

CEP: 

UF: 

CEP: 

UF: 

UF: 

Setor: 

I 

87330-000 

PR 

87330-000 

PR 

PR 

Foto 

Sindicato: 

Cargo: 

00001- SINDICATO TRABALHADORES R 

00061 - OPERADOR DE MAQUINAS 

Horário trab: 

Horas semana: 44 

Salário R$: I .558,09 

Salário tipo: 1 - Mensal 

Data saída 

Data Assinatura do trabalhador 

( 



FICHA DE REGISTRO 

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR 

Estabelecimento 
Fantas1a 
Endereço 
Cidade/UF 
CNAE 
Centro de custo 
1 

· BASSEGIO TERRAPLANAGEM NOVA CANTU LTDA 
· BASSEGIO TERRAPLANAGEM NOVA CANTU L TOA 
: AV CANTU 605 CENTRO 
: NOVA CANTU PR 
. 4319300 
: 000001 GERAL 

001 GERAL 

CNPJ/CEI 

Bairro 
CEP 
Código Município 

: CENTRO 
: 87.330-000 
: 4116802 

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 1 

1Nome 
Nome du Pai 
Nome da Mãe 
Endereço 
Telefone 

: JOAO AUGUSTO DE MOURA 
: ANTONIO AUGUSTO DE MOURA 
: MARIA DA GLORIA DE MOURA 
: BALSA NOVA 1 
:O 

Bairro : RURAL 
Cidade/Estado/CEP :NOVA CANTU PR 87.330-000 
Data de Nascimento : 25/05/1963 
UF de Nascimento : PR 
CTPS : 63504 00014-/PR 
RG/Órgão/UF :3.776.151-7 SSP PR 
Titulo Eleitoral : 023993470620 169 58 
Horas Semanais : 44.00 
Data de Admissão : 02/05/2016 
Data Opção FGTS : 02/05/2016 
Data Desligamento 
Motivo Desligamento : 

--- .:+-

Horário : Segunda-feira 
Terça-feira 
Quarta-feira 
Quinta-feira 
Sexta-feira 
Sábado 

08:00 ás 12:00 I 13:00 às 17:00 
08:00 às 12:00 I 13:00 ás 17:00 
08:00 às 12:00 /13:00 às 17:00 
08:00 às 12:00/13:00 às 17:00 
08:00 às 12:00 /13:00 às 17:00 
08:00 ás 12:00 

Descanso Semanal : D_omi!:)go 

Estado Civil 
Grau de Instrução 
Sexo 
Nacionalidade 
Celular 

' Ano Chegada 

: Solte1ro 
: Segundo grau completo ( 
· M 
: Brasileiro 
:o 

Vinculo Empregatício : Trabalhador urbano v1nc.e 
Cidade de Nascimento : ASTORGA 
Certificado Milit~r : 152692037236 
CPF : 507.831 .149-15 
PIS/PASEP/Emissão : 121.46735.88-2 08/06/2007 
Habilitação 
Salário Admissional 
CBO 
Função Admissional 
Data Aviso Prévio 

: 4.815,10 
: 715115 
: OP. DE ESCAVADEIRA 

DEPENDENTES 

NOME PARENTESCO DATA NASCIMENTO 
ANNY GABRIELLY GONCALVES DE MOURA Filha 19/05/2014 

Assinatura do Empregador Assinatura do Empregado 

r 



~~--

20 CONTRATO OETRABALIIO 

Empregador .. J~.f:\-~.S.Ç_\!.~.'?. ... J~-~-\~Jj_f,~~--
_t!_Q\I.~ ....... ~f.\fl! .. tV. ..... li~.~---······························ 
CGC/MF ... '4, .~: .. .9.~\.9::j~-~./..QOQJ.: .. à~ ............... . 
Rtt8. AV..(J,_t:J.hJ.,. ........ ................ ........ N~ .. k?.-5. ....... : 
Municfpio .. N.O.V.(). ....... ÇRJI.h~ ... ..... Est. .. P..I\ ....... . 
Esp. do cstal>clccimcnto ... .. .. ... .... .. .. ....... ......... ... ........... . 
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'S BANCO DO BRASIL 
Seguros 

:~ Grupo I Ramo 

!iii 0993-vida em Gru o 
ilii Tipo de operação 
!!] CONTRA TACAO 

:~:! Agência contratante 
i!\ 2349-3 - NOVA CANTU PR 

H N.0 da proposta 
~=3 
!~1 26.263.371 -X 

Dados do seguro 
~ Razão Social do estipulante ~1 CNPJ do estipulante 

i!i FENABB- Fed. Nac. das Assoe. Atléticas do Banco do Brasil (i[. 00.503.730/0001 -05 
i!!! Início de vigência ind ividual ~'I Fim de vigência individual 
i!! DAS 24 HORAS DO DIA 31.05.2016 i~i AS 24 HORAS DO DIA 31.05.2017 
li Data da contratação J Prazo ] Proposta renovada/endossada 
~ ~ ~ 

ii 31.05.2016 f 365 dias i:t o 
.!?ados do proponente 
~~~~ Nome 

l!ll JOAO AUGUSTO DE MOURA 
i) CPF 1:1 Tipo de pessoa ll Data de nascimento t Sexo 
!!! 507.831.149-15 ~,_l F_i_si_ca _____ __,jjj 25.05.1 963 __I!,__-' M..:....:.=a-=-sc=--=u::..:..li:..:...:n~o ___ _ 
íii Estado civil 
:::: Separado judicialmente 
li! Endereço para correspondência 
li! AVENIDA CANTU TERREO SN 
~ Bairro ~m Cidade 

; !i CENTRO jj!j NOVA CANTU 
i: ~ UF ~~ CEP ~; Telefone i~! E-mail 

I I PR 187330-000 1~; 9~1~5~1~45~5~6~---~~-------~~~--~-~ 
-~ ::; Agência 8 Conta corrente 
e. (j 2349-3 - NOVA CANTU PR !j[~ 1 0.633-X 
§ 
~ Coberturas 
~ 1 Descrição 
~ l~~ Morte Natural ou Acidental 
:~ il Limite de capital segurado t jjj R$ 35.000,00 . 

i :::: Descrição 

Prêmio líquido de cobertura 
R$ 73,66 

Franquia I Carência 

~ j!jj Indeniza ão Extra or Morte Acidental 
1 ~) Limite de capital segurado Prêmio líquido de cobertura Franquia I Carência 
] j!! R$ 35.000,00 R$ 5,1 6 .. 
~ !i! Descrição 
~ !i!j Invalidez Permanente Total Ou Parcial Por Acidente IPA 1 j~ Limite de capital segurado Prêmio líquido de cobertura Franquia I Carência 
~ j)! R$ 35.000,00 R$ 3,22 
~ 
5l ] Descrição 

~ ~ Doen a Terminal DT 
: !:i Limite de capital segurado 
~ llf R$ 17.500 00 
::;: 

Prêmio líquido de cobertura 
R$ 5,48 

Franquia I Carência 

* 

~ Declaração Pessoal de Saúde e Atividade - DPSA - Titular 
:;J Confira atentamente as informações registradas abaixo 
~ i~ Encontra-se em plena atividade de trabalho? Em caso negativo, indique o motivo 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil - Av. Nações Unidas, 11.711 • CEP 04578-000 ·São Paulo (SP) • CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Código da Seguradora: 0678·5 • BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.- Código SUSEP: 10.006719-9 
Correio eletrônico: alianca@alíancadobrasil.com.br · Síte: W'WW.bbseguros.com.br 
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~BANCO DO BRASIL Seguro ~~A. ' ..... /. 
5 Propost ~ adesao c;.. 

eguros LLJ -o 
Ct: f-L. N.o_3;?t •• -- r-
O.. 

~eclaro que tive co!lhecimento prévio das condições contratuais do segur ;-~o- -.-: · 
c1ente de seu teor, nao possuindo qualquer dúvida que prejudique a exata com ~o .. · · 
dos textos. -- · 
Decl_aro estar cient~ de que o _início da cobertura dar-se-á às 24h00 (vinte e quatro) horas 
do d1a da contr~taçao do retendo seguro, com prazo de vigência individual de 1 (um) ano, 
desde que ace1ta pela Seguradora, sendo renovada, conforme definido nas condições 
contratuais. 
D~cl.aro estar ciente de que a aceitação da presente proposta estará sujeita à análise 
prev1a, com base nos dados e informações por mim fornecidos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias da data de recebimento da proposta pela Seguradora. 
Declaro es~ar ciente de gu_e só pa~sarei a ter direito ~ cobertura 9e doença terminal, na 
forma prevrsta nas condrçoes gerars, passado o penado de carencia de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, contados a partir da data de início da cobertura. Esta cobertura é 
uma antecipação de 50,00% da indenização relativa à cobertura de Morte. 
Declaro estar ciente de que, a partir da 3a Renovação do Seguro Individual, em caso de 
mudança de faixa etária, o prêmio será aumentado de acordo com a Tabela de 
Comercialização vigente na época do reenquadramento, conforme definido nas Condições 
Contratuais. 
Declaro estar ciente de que o valor discriminado no capital segurado será calculado e 
liquidado, quando do pagamento da indenização, de acordo com o estipulado nas 
condições contratuais do seguro. 
Autorizo, na qualidade de Segurado, que os médicos, hospitais, laboratórios, delegacias, 
institutos e repartições públicas prestem todas as informações solicitadas pelos 
representantes legais da Seguradora para efeito de análises pertinentes ao seguro 
contratado. E autorizo, ainda, que, no caso de meu ~alecimento ou do meu cônjuge, os 
representantes legais da Seguradora efetuem pesquisas e investigações para a regulação 

,~ do processo de sinistro. 
:[ Autorizo o débito do prêmio mensal em minha conta corrente ou na fatura do meu cartão 
~ de crédito, identificados na presente proposta, referente ao seguro ora solicitado, sendo 
~ que o débito da primeira parcela será efetuado em até 1 O (dez) dias após a respectiva 
-~ aceitação da proposta pela Seguradora, nos casos de débito em conta corrente, ou na 
e. fatura do mês subsequente à contratação, em caso 1 de débito no cartão. O débito das 
§ demais parcelas será efetuado em data por mim definida na proposta de adesão ou no 
?.l vencimento da fatura do cartão de crédito indicado . .... 
~ Autorizo debitar o prêmio mensal do seguro em minha conta corrente, na hipótese da 
'; operadora do cartão de crédito não aceitá-lo. 
J Declaro estar ciente de que a suspensão da autorização de débito na conta corrente ou na 
'"\. fatura de cartão de crédito caracterizará inadimplência do segurado, sendo aplicadas as 
§ penalidades previstas nas condições contratuais. 
8 Declaro e aceito que em caso de não pagamento qo 1° (primeiro) prêmio mensal não 
;;; será efetivada a contratação do seguro. 
i Declaro e aceito que a falta de pagamento de 2 (duas) parcelas posteriores a 1 a 
1l (primeira) até a data do vencimento implicará o cancelamento automático do seguro. 
] Aceito que o eventual cancelamento do meu cartão de crédito e/ou o encerramento da 
~ minha conta corrente no Banco do Brasil S.A., indicados para débito do prêmio, 
~ determinará o cancelamento deste seguro. 
8 Autorizo o envio por meios remotos (por exemplo:

1 
SMS e e-mail) a transmissão de 

~ informações e contato da Seguradora referente a seguros. 
o 
o 
.ri 
D 

m 
m 
C/) 

lii 

Comp de Seguros Al iança do Brasil . Av. Nações Unidas, 1_1 .7 11 • CEP 04578.000 • ~ão Paulo (SP) · CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Código d eguradora: 0678·5 • BB Corretora de Seguros e Adm1n1stradora de Bens S.A. • Cod1go SUSEP: 10.00671 9·9 
Correio éle õnico: alianca@aliancadobrasil.com.br · Site: www.bbseguros.eom.br 
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fJ BANCO DO BRASIL 
Seguros 

1 Local e data 

I[ NOVA CANTU PR, 31.05.2016 

Assinatura do(a) proponente ou de seu representante 

Assinatura da 1• testemunha (em caso de proponente analfabeto(a)) Assinatura da 2' testemunha (em caso de proponente anaHabeto(a)) 

01000678095000000000000262633710001011 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 729 7000 
SAC aos Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 775 5045 
Ouvidoria: 0800 880 2930 em horário comercial ou pelo site 
www.bbseguros.com.br 
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 962 7373 

I. 

( 

Companhi 1~ Seguros Aliança do Brasil · Av. Nações Unidas .. 1L7 11 · CEP 04578·000 · São Paulo (SP) • CNPJ: 28.196.889/0001-43 
Código da Se'guradora: 0678·5. BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. • Cod1go SUSEP: 10.006719·9 
Correio eletrônico: alianca@aliancadobrasil.com.br - Site: www.bbseguros.com.br 



fJ BANCO DO BRASIL 
Seguros 

I:l Grupo I Ramo 

l!ii 0993-vida em Gru o 
;:: Tipo de operação 
~ii CONTRATACAO 

jjjj Processo SUSEP 
f 10.003367/00-21 
1m Agência contratante 
:i:j 2349-3 - NOVA CANTU PR 

í:j N.0 da proposta 
!!!26.263.386-8 

Dados do seguro 
:l1 Razão Social do estipulante 0 CNPJ do estipulante 

:~:: FENABB - Fed. Nac. das Assoe. Atléticas do Banco do Brasil ii:t 00.503.730/0001 -05 
::::Início de vigência individuá! lijl Fim de vigência ind iv idual 
l:;l DAS 24 HORAS DO DIA 31 .05.2016 !i[i AS 24 HORAS DO DIA 31.05.2017 
I Data da contratação 1 Prazo :::: Proposta renovada/endossada 
jjjl31 .05.2016 :::: 365 dias I o 

pados do proponente 
t Nome 

~~~ VANDERLEI CORREIA DA SILVA 
t CPF !ll Tipo de pessoa ::; Data de nascimento !:! Sexo 
i·:i 827.881 . 979-34 l~ .. _F_is_ic_a _ _ _ _ _ ____,jj[23. 02.197 4 :jl,;_:_: M.:..c...a:..:.cs=--=c'-"'u.:..:.:l in...:....:o=-----
:::: Estado civil 
::l: Cas.-com.universal 
{ Endereço para correspondência 
lll: RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 20 
J Bairro ==· Cidade 

'~ :·jj CENTRO .~~ NOVA CANTU 
~ :~--~-----------------------

) 'ljj ~: IJI! ~~;;0-000 ~~ ~~~e;~~~o Jj,'-j E_-_m_a_i ~-----~=----=-----=----
·~ r Agência :::i Conta corrente 
~ jl!i 2349-3 - NOVA CANTU PR \jjj 1 0.633-X 
o 
o 

~ Coberturas 
1il l!I Descrição 
~ j'!j Morte Natural ou Acidental 
l :;:: Limite de capital segurado 
~ j''j R$ 35.000,00 
o o 

Prêmio líquido de cobertura 
R$ 30,31 

~ f Descrição 

~ iijj Indeniza ão Extra or Morte Acidental 
~ :;: Limite de capital segurado Prêmio líquido de cobertura 
) jjlj R$ 35.000,00 R$ 6,01 
~ 

~ ~;; Descrição 

~ ljij Invalidez Permanente Total Ou Parcial Por Acidente IPA 
~ ill: Limite de capital segurado Prêmio líquido de cobertura 
~ Jlll R$ 35.000,00 R$ 3,69 
~ 
~ jjj Descrição 

!ll 1 Doen a Terminal DT 

Franquia I Carência 
(*) 

Franquia I Carência 

Franquia I Carência 

: I Limite de capital segurado 
~ lllj R$ 17.500,00 

Prêmio líquido de cobertura Franquia I Carência 
R$ 2,23 

::E 

~ Declaração Pessoal de Saúde e Atividade - DPSA - Titular 
'!! Confira atentamente as informações registradas abaixo 

j:i Encontra-se em plena atividade de trabalho? Em caso negativo, indique o motivo 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil · Av. Nações Unidas •. 1.1.711 · CEP 04578-000 · ~ão Paulo (SP) • CNPJ: 28.196.889/0001·43 
ódigo da Seguradora: 0678-5 - 88 Corretora de Seguros e Adm1n1stradora de Bens S.A. • Cod1go SUSEP: 10.00671 9-9 

Correio eletrônico: alianca@aliancadobrasil.com.br • Site: 'WWIN.bbseguros.com.br 
Pag. 1 



S, BANCO DO BRASIL 
Seguros 

Seguro Ouro Vida ··; 
Proposta d~ adesao 

a:: r-
~ 1-J-

~eclaro que tive co!lhecime~to prévio das condições contratuais do seguro, <es~do .. 
Ciente de seu teor, nao possu1ndo qualquer dúvida q1le prejudique a exata compre~~~ão -
dos textos. l 
Decl_aro estar ci ent~ de que o _início da cobertura dar-se-á às 24hOO (vinte e quatro) horas 
do d1a da contr~taçao do retendo seguro, com prazo de vigência individual de 1 (um) ano, 
desde que ace1ta pela Seguradora, sendo renovada! conforme definido nas condições 
contratuais. 
D~cl_aro estar ciente de que a aceitação da presente proposta estará sujeita à análise 
prev1a, com base nos dados e informações por mim fornecidos dentro do prazo de 15 
(quinze) dias da data de recebimento da proposta pela Seguradora. 
Declaro estar ciente de que só passarei a ter direito à cobertura de doença terminal, na 
forma prevista nas condições gerais, passado o pe~íodo de carência de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, contados a partir da data de início da cobertura. Esta cobertura é 
uma antecipação de 50,00% da indenização relativa à cobertura de Morte. 
Declaro estar ciente de que, a partir da 3a Renovação do Seguro Individual, em caso de 
mudança de faixa etária, o prêmio será aumentabo de acordo com a Tabela de 
Comercialização vigente na época do reenquadramento, conforme definido nas Condições 
Contratuais. 
Declaro estar ciente de que o valor discriminado no capital segurado será calculado e 
liquidado, quando do pagamento da indenização, de acordo com o estipulado nas 
condições contratuais do seguro. 
Autorizo, na qualidade de Segurado, que os médicos, hospitais, laboratórios, delegacias, 
institutos e repartições públicas prestem todas as informações solicitadas pelos 
representantes legais da Seguradora para efeito de análises pertinentes ao seguro 
contratado. E autorizo, ainda, que, no caso de meu falecimento ou do meu cônjuge, os 
representantes legais da Seguradora efetuem pesquisas e investigações para a regulação 

,1; do processo de sinistro. [ 
::l Autorizo o débito do prêmio mensal em minha conta corrente ou na fatura do meu cartão 
~ de crédito, identificados na presente proposta, referente ao seguro ora solicitado, sendo 
~ que o débito da primeira parcela será efetuado em até 1 O (dez) dias após a respectiva 
·~ aceitação da proposta pela Seguradora, nos casos de débito em conta corrente, ou na 
9. fatura do mês subsequente à contratação, em caso de débito no cartão. O débito das 
§ demais parcelas será efetuado em data por mim definida na proposta de adesão ou no 
ro vencimento da fatura do cartão de crédito indicado. · .... 
~ Autorizo debitar o prêmio mensal do seguro em minha conta corrente, na hipótese da 
~ operadora do cartão de crédito não aceitá-lo. 
~ Declaro estar ciente de que a suspensão da autorização de débito na conta corrente ou na 
l fatura de cartão de crédito caracterizará inadimplência do segurado, sendo aplicadas as 
8 penalidades previstas nas condições contratuais. I 
~ Declaro e aceito que em caso de não pagamento do 1° (primeiro) prêmio mensal não 
;, será efetivada a contratação do seguro. 
~ Declaro e aceito que a falta de pagamento de 2 (duas) parcelas posteriores a 1 a 
~ (primeira) até a data do vencimento implicará o cancelamento automático do seguro. 
] Aceito que o eventual cancelamento do meu cartão de crédito e/ou o encerramento da 
! minha conta corrente no Banco do Brasil S.A., indicados para débito do prêmio, -o 

~ determinará o cancelamento deste seguro. 
~ Autorizo o envio por meios remotos (por exemplo: SMS e e-mail) a transmissão de 
~ informações e contato da Seguradora referente a seguros. 
o 
<> 
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~~~~-~ Compan ia de Seguros Aliança do Brasil- Av. Nações Unidas, n .71 1 - CEP 04578-000 - Sáo Paulo (SP) - CNPJ: 28.196.889/0001-43 I 
Código •\Seguradora: 0678-5 - BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens SA • Cod1go SUSEP: 10.00671 9·9 
Correio:.oel(ltrônico: alianca@aliancadobrasil.com.br - S1te: www.bbseguros.com.br 
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fJ BANCO DO BRASIL Seguro Ouuro""""-~IG 

Seguros 
Proposta 

(c:' 
f,J 

r Local e data 

!!l NOVA CANTU PR I 31 .05.2016 

Assinatura do(a) proponente ou de seu representante 

Assinatura da t • testemunha (em caso de proponente analfabeto(a)) Assinatura da 24 testemunha (em caso de proponente analfabeto(a)) 

01000678095000000000000262633860001010 

11111111111111111111111111 1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 729 7000 
SAC aos Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 775 5045 
Ouvidoria: 0800 880 2930 em horário comercial ou pelo site 
www.bbseguros.com.br 
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 962 7373 

~ 
~~~~~~t~~ ~ 
Companhia de Seguros Aliança do Brasil· Av. Nações Unidas, 1.t.711 • CEP 04578-000 ·Sá? Paulo (SP) • CNPJ: 28.196.889/0001-43 J 
Código da i<!guradora: 0678·5- 88 Corretora de Seguros e Adm1nrstradora de Bens S.A. • C6d1go SUSEP: 1 0.006719·9 
Correio eletra'nico: al"lanca@aliancadobrasil.com.br · Site: \N\A/W.bbseguros.com.br 
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P. M. DA CUNHA GONÇALVES & CIA. L TOA-ME 
CNPJ 20.584.533/0001 -75 

lnscr. Estadual 90670324-60 
lnscr. Municipal 88584000 

Rua Nata l, 658- CEP: 85810-060 

ANEXO I 

üedáração pata Habilitação 

PROPONENTE: P. M. DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA-ME 
CNPJ: 20.584.533/0001-75 
ENDEREÇO: RUA NA TAL f\1° 6'5P - CASCAVEL-PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação 
no procedimento licitatório O.?&..f~0 ' 6- Pregá~ 016/2016, que: 

I - O Proponente atende piP-.,élr1P-'1te aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentgção comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexis~em fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, ae que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
111- Não utilizamos de mão-de--obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trab2lh0 noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trc.baJ.-,.:., r""•<:Íto-c.le-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 21 .. :~ ~e r..:· 8 666193). 
IV - O Proponente obedece! á o orazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral d.: c ~·.í•ulc.· I .Jest~ Edital, que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, Inclusive para aplicação de penalidades, caso o 
proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não fo1 declarc.co iniaónio para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Pooe· ::r · ,:..jo Territorio Nacional. 

Por ser 2 e:xoressão máxima da verdade, firmo o presente. 

CASCAVEL-PR, EM 23 DE MAIO DE 2016 

I 



P. M. DA CUNHA GONÇALVES & CIA. LTDA-ME 
CNPJ 20.584.533/0001-75 

lnscr. Estadual 90670324-60 
lnscr. Municipal 88584000 

Rua Natal, 658- CEP: 85810-060 

~NEXO 11 

CREDENCIAMENTO 

Através ds presente, credenciamos o(a) Sr.(a) MARCELO 
RODRIGUES, portador(a) .:~a Cldula de Identidade n° 7050339-5 SSP/PR e CPF 
sob n° 029.030. 129-70, a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do 
Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2016, 
na qualidade de REPRESENTANTf: '_EGAL, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome dt: 2. 11/1 . 0.t-- CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA-ME, 
inscrita sob o CNPJ/CPF n° 22.·::n ,-3? 1G081-75 conferindo-lhe(s) poderes amplos 
para atuar em todas as fas8s .:lO procedimento licitatório, inclusive para receber 
intimações e, eventua1Tt=>'"':9, ·:k~.i~ti- cl9 recursos, formular propostas/lances 
verbais, recorrer e pratica - "·~ j ':: r:s r:er1ais atos inerentes ao certame. 

P. M. d:1 Cll 
M 

C.~.SCAVEL-PR, EM 23 DE MAIO DE 2016 

) 



-.>' ..:)> iZ' 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina. ~ 01 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são v igentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA L TOA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0789056-4 

CNPJ 

20.584.533/0001-75 

Data de Arquivamento do Data de Início 
Ato Constitutivo de Atividade 

30/06/2014 16/06/2014 
\ 

( 
r--------------'---------'----------'-------HI/'. 
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA NATAL, 658, CENTRO, CASCAVEL, PR, 85.810-060 ~ 

Objeto Social f'/ 
SERVIÇOS EM OBRAS DE T':RRAPLENAGEM. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS; SERVIÇOS EM ATIVIDADES_ : , 
AGRICOLAS DE PREPARAÇAO DE TERRENO PARA O CULTIVO; SERVIÇOS DE DRENAGEM DO SOLO E PREPARAÇAO 1 /), 

DO LOCAL PARA REMOÇÃO DO MATERIAL INERTE; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS NA AREA ll 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO FUNDAÇÃO PARA EDIFÍCIOS, ATIVIDADE AGRICOLA COMO: CULTIVO DE SOJA, 
MILHO, TRIGO, ATIVIDADE PECUÁRIA NA CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE. 

Capital: R$ 1.500.000,00 
(UM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 1.500.000,00 
(UM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n• 123/2006) 

Microempresa 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital IR$) Espécie de Sócio Administrador 

PEDRO MANOEL DA CUNHA GONCALVES 
012.297.279-14 

1.485.000,00 SOCIO 

PEDRO ALCIDES CABRERA GERNHOFFER 15.000,00 SOCIO 
013.488.279-20 

Último Arquivamento 

Data: 30/09/2015 Número: 20155869353 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 

AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF 

Fílial(als) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

1 - NIRE: XXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Administrador 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA TIRADENTES 930 SANTA LUZIA NOVO PROGRESSO PA, 68.193-000, BRASIL 

16/327275·1 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

CASCAVEL- PR, 04 de maio de 2016 

~-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBJ)CÔ;E~- JV:u . 
AVALIADORJUDICIAL . ~0 

CO~L-\RC:.-\ DE C.-\SC:.-\ \ ' EL- !Sf.\DO DO P.\R..-\N.\ ~- ~ 
~ i~L. N.0hl ____ "f:_ 

BU .. RODR)(;() Tl \ l (>Tl ! EO "f.\BORD \ 
l l i,I I!IIH 11>0 1( 1'1 1:1 I( o l 

. \\' E:\ lll.\ 'I.\:--Uuyo \; J-: \'1-.'. ~::~11 · UJI FÍ< l O IJ<J H )R l ' \1 C I·. I' ~ .;,li l·''l il l 
H l \ L: <·l ."o l :: :: ~ 1 ;. I 17(1. ( \I'.): CJIU~~-fi I~ 1111111. fl i -

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA 

- - --~·-----· 
~o ~~ 

"a Cantu • 

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de 
Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc ... 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL (LEI 11.1 01/2005), de responsabilidade de: 

P M DA CUNHA GONCALVES E CIA L TOA 
CNPJ: 20.584.533/0001-75 

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do 
PARANÁ, ao(s) 16 dia(s) do mês de maio do ano de 2016. Buscas procedidas 
no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: RS 28,23 

O REFERID~/tt;tRDADb E DOU FÉ. 

\)"~ 
B/ odrigo Timótheo Taborda J Oficial Titular 

Cristiane Recktenwald 
ErnpregacJa Jursmantada 

r-'··,~~;-:,. : •• d :.1.;..7 ;··'(V""' 

A presente Certidao somenle terá validade com o Carimbo Ofici~o Cartório Dislribuidor. 



P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 20.584.533/0001-75 

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

PEDRO MANOEL DA CUNHA GONÇ~~$,.,b·i r~~-;
s.)tteiro, maior, nascido em 27/09/1980, na~f:.dé .. Alti. lmú;it; 
h '"':!Qá- PR., empresário, residente e domiêi~o~~~~a , 
lbira~uera, 681, Bairro Morumbi, CEP 85811-Sstq~.~-Ç.Wade·:~e'; 
Cascavel no Estado do Paraná, portador d!i c_~du~[945i~~ti~de; 
com RG sob o n° 13.507.814-0 expedida p~lótl&:;Ji~.f" PR·., ~ 
portador do CPF sob o n° 012.297.279:l~;·~~~~~WJii?JtS 
CABRERA GERNHOFFER, brastletro, >-.,~~' :Jmnor, 
nascido em 07/04/1974, natural de Formosa do .. 'Oesté - PR., 
e--rmresár~o . residente e domiciliado a Rua João Marque de 
Oli~eira, 462, Núcleo Industrial José Antônio Merlin, bairro 
MJrumbi, CEP 85817-835, na cidade de Cascavel no Estado do 
F araná, portador da cédula de identidade com RG sob n° 
14.242.073-2 expedida pelo L L - PR., e portador do CPF sob o 
n° O I 3.488.279-20; soctos componentes da sociedade 
em;>resãria limitada, que gira sob o ·nome de "P M DA CUNHA 
GONÇALVES & CIA L IDA - ME'' estabelecida á rua Natal , 
6%, centro, CEP 85810-060, na cidade de Cascavel no Estado 
do Paraná; com Contrato Social registrado na Junta Comercial 
de, E3tado do Par~ná, sob o n.0 41207890564, por despac~9--~ 
se-sc;ao de 30/06/2014; e última alteração de Contrato 5oc-ia.i 
registrado na Jucepar sob o n.0 20151592551, por despacr.~"ê~ 
sessão de 27/03/2015, resolvem por este instrumento particular, 
ef:.tl'arem a Segunda Alteração de Contrato Social, conf~~e 
B.f :láusulas e condições seguintes: " 

CLÁUSULA PRIMEIRA- ADMll·· I~ fRAÇÃO: A administração da sociedade caberá ao s~1o: 
administrador: PEDRO MANOEL DA C\.JNBA GONÇALfES;- PRO-LABORE: aos sócios e a 
outros que prestarem serviços a socieé&ae será fixado em comum acordo;- OBRIGAÇÕES: proibid~ " 
endossos, fianças e caução de favor, senüo que para isso cabe uina decisão coletiva dos sócios. ·---

- ..... -
~ - . 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Admin~mJcor declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade. J •Jr l~i =special, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a vem que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de m e v·'r:"Jcação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema f r anceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé púol •c a, Ol! a propriedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - EXTlN': 3 O DE FlLIAL: Nesta data fica extinta a filial criada na data 
de 26/02/2015, registrada na JUCEP.c. !< r a data de 27/03/2015, com endereço à Estrada Rosália, s/n., 
Chácara 68, Comunidade Vitória, CE? lii~ S'i-000, na Cidade de Sinop no Estado do Mato Grosso. 

CLÁUSULA QUARTA- FILIAL: .- "l<.rth' o ~sta data cria-se a filial no endereço: Rua Tiradentes, 
930, bairro Santa Luzia, CEP 68193-C • ü, na Cidade de Novo Progresso Estado do Pará. 

. 
1 /~ CONFERE CÕM't 

_. (/l O ORIGrNAL 
l " uv 



P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 20.584.533/0001-75 

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
'I ":. 

CLÁUSULA QLlNTA- Á vista da rnoJiflcac,:ão ora ajustada e em consonância corrt .. o · 
o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os socios resolvem por este instrumento atualiza·r,~~:OO~ia.u,oar 
contrato social, tomando assim sem elcitu, a partir desta data, as cláusulas e condições · tio 
contrato primitivo que, adequado ás o .sposíções da referida Lei I 0.406/2002 aplicáveis a este tipo de 
societário, passa a ter a seguinte redaÇ. 

PEDRO MANOEL DA CUNHA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 27/09/1980, 
natural de Altamira do Paraná - PR., eml')resário, residente e domiciliado a rua Lagoa Ibirapuera, 681, 
Bairro Morumbi. CEP 85817-850, na Cidade de Cascavel no Estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade com RG sob o n° 13.50 7.R '4-0 expedida pelo J. I. - PR., e portador do CPF sob o n° 
012.297.279-14; e PEDRO ALCIDES CABRERA GERNHOFFER, brasileiro, solteiro, maior, 
nascido em 07/0411974, natural de Fo~n-~::>sa do Oeste - PR., empresário, residente e domiciliado a Rua 
João Marques de Oliveira, 462, Núcie'~ Jnaustrial José Antônio Merlin, bairro Morumbi, CEP 8581 7-
835, na cidade de Cascavel no Estad ~' tio Paraná, portador da cédula de identidade com RG sob no 
14.242.073-2 expedida pelo I. L - PR., e portador do CPF sob o n° 013.488.279-20;; ~Y.)_s 
componentes da sociedade empresá. ,,<· ~tmitada, que gira sob o !')Orne de P M DA Cl.J~~~ 
GONÇALVES & CIA LTDA- ME, es•abelecida na Rua 1\atal, n°. 658, Centro, CEP: 85810-0SO,:n~ 
Cidade de Cascavel, no Estado do Pr,r~ná; com Contrato Social registrado na Junta Comerciâf d~ 
Estado do Paraná, sob o n.0 4120789;_~6~-. por despacho em sessão de 30/06/2014; e última alter~_ç-~o 
de Contrato Social registrado na '.~,~oar sob o n.0 20151592551 , por despacho em sess~o M 
27/03/2015, resolvem Consolidar a Ancraçáo de Contrato Social, conforme segue: ~ -·· . - . 

-~ . 
CLÁUSULA PRIMElR4. - DENOMIN AÇÃO: A sociedade gira. sob o nome empresarial de P M 
DA CUNHA GONÇALVES & ClA. L f llA- ME. __ ............ 

CLÁUSULA SEGUNDA- PRAZO .J .. ~ DURAÇÃO: Indeterminado; -INICIO DAS ATlVlDA~~~~: 
16/06/20 14; -BALANÇO GERAL: ,, n 1 é' !IIt{.nte em 31 de Dezembro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - ENDEPECO· Rua Natal, n°. 658, Centro, CEP 85810-060, na Cidade de 
Cascavel no Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUARTA- FIUAL i:,"üEREÇO: Rua Tiradentes, n° 930, bairro Santa Luzia, CEP 
68193-000, na cidade de Novo Progre• )'" 10 Estado do Pará. 

CLÁUSULA QUINTA - OBJET: · ... CLAL: Serviços em obra de Terraplenagem ~ Transporte 
rodoviário de cargas~ Serviços em a• i ·'~d<~.des Agrícolas de preparação de terreno para o cultivo; 
Serviços de Drenagem do solo e p1(.paração do local para remoção do material inerte; Locação 
Máquinas e e-quipamentos; Serv iço~ r·.~ áre& da construção civil, sendo fundações para edifício 
Atividade Agrícola como: cultivo d~ ~,, ;· n soja e trigo; Aj;iv' dade pecuária na criação de bov_!!os para 

corte. FERE COM\ 
cgNORIGrNAL 



P M DA CT; .;;.:,:._, -::iONÇALVES" CIA LTDA- ME 
.. _. . . .'!' 584.533/0001-75 

SEGUNDA A.:..:. L~A.ÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ._._f ·~s-.;·j_'.~,éi~'/: "'-\ \,, . 
. ·:::f~:~_:"~·;,~:.: •. 

~ .: -.~:i L ... --~_.:.~.-:.;:· 
, ~ :_ ·. ·=, ~ . ;~ 

CLAUSULA SEXTA- CAPITAL SOCIAL: No valor de R$ 1.500.000,00 (hum m,_il~o é~~i,~ntos: 
mil reais), divididos em 1.500.000 (hun milhão e quinhentas mil) quotas no valor dé'R$"<~0<f{uin real) 
cada uma, totalmente integralizados ror- ·• :;;:.r:.iJs em moeda corrente do país, fica ~~~it~ri~~j~)/ 
entre os sócios: · ·---, · -----

SOCIOS 
PEDRO MANOEL DA CUNHA GCl'' ;ALVES 
PEDRO ALCIDES CABRERA GEFN1JOFFER 
TOTAL 

CAPITAL 
1.485.000,00 

15.000,00 
1.500.000,00 

QUOTAS 
1.485.000 

15.000 
1.500.000 

(%) 
99 
01 
100 

CLÁUSULA SÉTIMA- A respon .. z. .: ;cce de cada sóçio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela 11 tt.~:ti.'ização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMll\' TS'T RAÇÃO: A administração da sociedade caberá ao:soci~ 
administrador PEDRO MANOEL •JA CüNHA GONÇALVES~ - 'PRO-LABORE: aos sócio~4 -e:_~ ~ 
outros que prestarem serviços a socwj: :i·~ 3erá tixado em comum acordo; - OBRIGAÇÕES: prôib~Õ 
endossos, fianças e caução de favor, :: ~(•: que para isso cabe uma decisão coletiva dos sócios. 

CLÁUSULA NONA - O Adminís r v-- cedara, sob as penas da Lei, que não está impedido~ ri€ 
exercer a administração da sociedade, por te1 especial, ou em virtude de condenação criminal, O'_..i pP'ê 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos~ 
públicos; ou por crime falimentar, d~;: .• :v· ric.;~·ão, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contTa o sistem3. 'J',l1c~ito nacional, contra ~rmas de defesa da concorrê'fl~~i.ft. 
contra as relações de consumo, fé púni.ca, ou a propriedade. _ _ _ 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica ele·, ., ii:1•• da cidade de Cascavel no Estado do Paraná, para o 
exercício e o cumprimento dos dire1t.:5. ; : .c•·,gações resultantes deste contrato. 

o presente roi 1c· ·. :.t~:o ~!Tl 03 (três) vias de igual teor c forma. 

->· ' -Pi-<., C4 de Setembro de 2015. 

UNHA GONÇALVES 



~•(tTA COMERCIALOOPARANA .---·· 

l ~ : b ICIA R~GIONAL DE CASCAVEL 

I 
C.ERTI~ICO O REGISTRO EM: 30/09/2015 
S06NUMER0: 20155869353 
Protocolo: 15/586935-3, DE 14/09/2015 ~ 

Empresa:4l 2 078~056 4 ~ 
I p M Oll CUNHA GCGÇALVES " CIA L71l11 - - ----==-U--- --
1 ME LIBERTAO BOGUS 

L.. : . . : ; .. : .. ~- .. '· :" .·, :"SEC~J0"~1~GE~t.···. 
-·-··----·· ·--··---~--- ..---··--=----



P M DA CONliA GONÇM..W,S .& CJ:A LTDA 
CON'l'RATO SOCIAL 

PEDRO MANOEL 
brasileiro , Solteiro, Maior 
2 7/ 09/1980, empresário, 
Al tamira do Paraná - PR. , 
domiciliado na rua Lagoa 
681, Morumbi, CEP 85817-850, 
de Cascavel, no Estado do 
portador da cédula de identidade 
n° 13.507 . 814-0 exp. I . I . PR., e 
portador do CPF sob o n. 0 012.297.279-
14; RAUL KONUL JONIOR, brasileiro, 
solteiro, maior, nascido em 03/04/1984, 
empresário, natural de Cascavel - PR., 
r esidente e domiciliado à rua Marechal 
Candido Rondon, 3146, Cancelli, CEP 
85811-080, na Cidade de Cascavel, no 
Estado do Paraná, pQrtador da cédula de 
i dentidade com RG sob o n. 0 6.094.833-0 
exp. pelo I. I.- PR., e portador do CPF 
sob o n. 0 047.620.349-08 ; resolvem por 
este instrumento particular de contrato , 
constituir uma sociedade empres~riâ: 
limitada, que será regida pe_:L.~~: 
·~láusulas e condições seguintes : ~ - -

PRIMEIRA CLAUSUI.A - NOME EMPRESARIAL : P M DA CtJNBA GONÇALVES & CIA L'l'DA;
- FORO JURIDICO : Rua Natal, 658, centro, CEP 85810-060 , na Cidade:ge_: 
Cascavel, no Estado do Paraná; PRAZO DE DURAÇÃO: indeterminado; INICI~-: 
DAS ATIVIDADES: 16 de Junho de 2014; ATIVIDADE MERCANTIL: Serviços -~ -
Obras de Terraplenagem; Transporte rodoviário de cargas; Serviços em 
atividades Agricolas de preparação de terreno . para o cult ivo; Serviç_os . 
de drenagem do solo e p reparação do local · para remoção do matertãr· · 
inerte ; Locação de Máquinas e EquipÇimentO.$ ; Serviços na área :;ia: · 
construção civil , sendo fundações para edifícios. 

SEGUNDA CLAUSULA- CAPITAL SOCIAL: R$-800 .000,00 (oitocentos mil reais), 
divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas, de R$-1,00 (um real) cada 
uma, subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma e 
condição: 

PEDRO MANOEL DA CUNHA GONÇAI,VES - va lor de R$ 792.000,00 (setecentos e 
noventa e dois mil reais ) divididos em 7 92 . 000 (setecentos e noventa e 
duas mil ) quotas , de R$ - 1,00 (um real} cada uma, subscritas e 
integralizadas neste ato , da seguinte forma: o valor de R$ 19.800,00 
(dezenove mil e oitocentos reais), em moeda corrente do pais, o restante 
no valor de R$ 772.200, 00 (setecentos e setenta e dois mil e duzentos 
reais) representados por 01 (um) Trator de esteira Caterpillar D6-E ano 
1995 , série 2MJ01563, 01 (um) trator de esteira Caterpillar D-6-E ano 
1994, série 8FJ0020, 01 ('l.L":la) motonivelad,o.ra Caterpillar 12M, ano 20 
série CAT0012MHB1F00530, 01 (uma) escavadeira lri,«~~~ait c-___ , 

CAT 320 D, ano 2008' sé r i e CAT320D:;;o 122. I<..; g 1'1 r :- G "t.. 

w lJ 
r l -~~~~~ 



. P M DA CUNHA GONÇALVES & CU LTPA 
CON'rRA'rO SOCIAL 

::;/ o ~~~~~~ ~ 
'{.."' ".;il------· 

.~~~~a can\v 

KONKEL JUNIOR- valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), divididos em 
.000 (oito mil) quotas , de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e 
ntegralizadas neste ato, da seguinte forma: o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) , em moeda cor rente do pais, o restante no valor de R$ 
7.800 ,00 (sete mil e oitocentos reais ), representados por 01 (um} trator · 
de esteira Caterpillar D6-E êü10 1995 , série 2MJ01563, 01 (um) trator de 
esteira Caterpillar 06-E ano 1994 série 8FJ00320, 01 (uma) 
motoniveladora Caterpillar 12M. ano 2008 série CAT0012MHB1F00530, 01 
(uma} escavadeira hidráuli~a Caterpillar CAT320D, ano 2008, série 
CAT320DTA6F00122. 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

social , que ficará a~~im distribuída entre os sócios: 

SOCIOS 
PEDRO MANOEL DA CUNHA GONÇALVES 
RAUL KONKBL JUNIOR 
TOTAL 

QUOTAS 
792.000 

8.000 
800.000 

CAPlTAL (a$) 
792.000,00 

8.000,00 
800.000,00 

(%) 
99 
01 

100 

TERCEIRA CLAUSULA - ADMINI .:;'IRAÇÃO: a administração da sociedade cabê..r.á.
ao Sócio Administrador P~F.C• MAL.JOEL DA CUNHA GONÇALVES; USO : 1J~-= 
FIRMA: pelo administrador , sendo que a ele compete privativamente ··e · 
individualmente o us o da firma; - PRO- LABORE: aos ·sócios e a outros que 
prestarem serv iços a s ociedade será fixado em comum acordo; .--~ - : 

OBRIGAÇÕES : proibido endossos, fianças e caução de favô:;;;: :_ 
individualmente pelos sócios gerentes, sendo que para isso cabe ~~: : 

coletiva dos sócios ; - CAUÇAO DA GERENCIA: :~ispensados. 

QUARTA CLAUSULA - Ao t er.:._,_no de cada exerc~cio social, em 31 >ie.:. 
dezembro, o administrador p:estará coJt·a·s justificadas de s~:-. 
administração , procedendo à elaboração do" inventário, do balanço- · 
patrimonial e do balanço j~ result-ado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados . 

QUINTA CLAUSULA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio 
soci a l, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador 
quando for o caso . 

SEXTA CLAUSULA - As quotas s~o indivisiveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado , em igualdade c~e condições e preço direito de preferência 
para a sua aqui s ição se pcstas à venda, formalizando, se realizada a 
cesslo delas, a alteraçlo co&tra~ual pertinente. 

SETIMA CLAUSULA - A socie.d~de poderá a qualquer tempo , abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteraç~o contratual assinada 
todos os sócios . 



P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA LTDA 
CON'rRAT.O SOCIAL 

CLAUSULA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS: por maioria abso 
nclusive a de transformação do tipo juridico, cabendo um 

de capital. 

CLAUSULA - Falecendo ou interditado qualquer sócio , a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade , à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

NICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu s ócio. 

DECIMA CLAUSULA - O adminis-cra~br declara , sob as penas da lei , de que 
não está impedido de exerce r a administração da sociedade, por lei 
especial , ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar s.Qb __ 
os efeitos dela, a pena que vede , ainda que tempora,riamente, o acess&_A. 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita .o~ - : 
suborno, concussão, peculato, ou contra a econônlia popular, contra--~ · 
sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública , ou a prop.riedade. 

PRIMEIRA- Elege-se 5 cidade e comarca de Cascavel no Estado do~- : - : 
Paraná , para dirimir e reso~v~r qualque r litígio o~. problema relacionadô- -
com a Sociedade . 

-_ ..,. ... ... --

-O presente foi lavrado em 03 {Tr ês ) vias de .igual t eor e forma. - -

10 DE JUNHO DE 2014 . 
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TO DE NOTAS 
,A..AL,.u'"'...,CAVEL - PARANÁ 

o 
Bastante que P M DA "-

ALVES & CIA L TDA ME out 
MARCELO RODRIGUES, na forma abaixo: 
Sa1bam quantos este instrumento público virem 

que, aos vinte e quatro dias uo més de setembro do ano de dois mil e quinze 
(24/09/2015), nesta cidaàe e c~marcc1 neste notariado, perante mim, Paulo Roberto 
Mion, tabelião, compareceu como out~rgante, P M DA CUNHA GONÇALVES & CIA 
L TOA ME, pessoa jurídica dP- d:reito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
20.584.533/0001 -75, com sede â rua Natal, n° 658, centro, nesta cidade de 
Cascavei-PR, com seu ato consú'tutivo devidamente arquivado na Junta Comercial 
de Cascavei-PR, sob n° 41 2 0789056-4, em data de 30/06/2014; ultima alteração 
contratual (1a) registrada sob n' 20151 592551 , aos 27/03/2015; e Certidão 
Simplificada emitida pe!:1 JL.'"!ta C::>mercial do Estado do Paraná, sob no 
15/630471-6, em data de 2L./08/2C15. cuja copia fica arquivada nestas notas, as fls. 
186, do livro 201 (arquiv~ da contrato social), neste ato representado por seu 
administrador PEDRO fvli~.:'!OEL Ct.~, .:UNHA GONÇALVES, brasileiro, natural de 
Altamira do Paraná/PR, n::..:5.c;do ern 27/09/1980, filho de Ramon Cunha Hug 
Goçalves e Reinalda SoE:. Gcnç;;..•;es, solteiro, maior e capaz, empresário, portador 
da Cédula de ldentidad.=.; n° 12 .;)07.814-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 
012.297.279-14, residerú. t: dornicii udo na Rua Natal, n° 658, Centro, nesta 
cidade;o presente recoY'l~l.::.::;,c..J c.o;nc. o próprio por mim, tabelião, pelos documentos 
apresentados, do que deu te. C. aí, pelo outorgante, na forma representada, me foi 
dito que, por este mandz:.c. e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu 
bastante procurador MJ\H..~I.:.LC RC.J~~IGUES, brasileiro, natural de Cascavei/PR, 
nascido em 04/03/1979, m·.c. \...8 A1.e'->io de Oliveira Rodrigues e Maria Aparecida 
Rodrigues, solteiro, maicr ~ ·:~j:;::~ .:.:, \::• .1presário, portador da Cédula de Identidade n° 
7.050.339-5 SSP/PR, in:.nito n~ CPF/MF sob n° 029.030.129-70, residente e 
domiciliado na Rua Cuiac<. r:~ 20:( . ..'~, c~ntro, nesta cidade; ao qual confere amplos, 
gerais e ilimitados poder 2-, en~ carater irrevogável e irretratável, para onde com 
esta se apresentar, ger i. <J ::Jc:mir.:st:ar todos os bens e haveres do outorgante, de. 
sua posse ou domínio, cu :.uE. : ::;r1rl=.\a:) a adquirir a propriedade ou a posse, enfim, fi 
a qualquer título, poc..:.: .. .:;.: ::t 1 1~r s. :, vender, compromissar, ceder, permutar, 
prometer comprar, vender o ... ..::..d .. :H, .:.:rendar, locar, dividir, hipotecar, lotear, dar e 
receber em pagamento \....,.. .:~:.~-. ·. 'J. , c···.::marcar, incorporar, ou por qualquer outra 
forma e título adquirir, ._-::; <H, Jta. JW e. alienar bens móveis, imóveis, veículos, 
ações, t~tulos e der:nat.s .:.,, ::-il_.Js. ;~:;i\Jr.~!~r di~eitos; assinar, ?c~itar, outorg~r, anuir, ~ 
convencionar, resclndt·-, ·--~ •.. ..;a .: :uJ. Icar Instrumentos pubhcos ou particulares, 
provisórios ou definitivos, ?-.;.J~'~...JW ~.eços, prazos, juros, multas, modo, local de 
pagamento e demais cc.. , J~s.:;c~ . , ru~:.1o penais; receber tudo que for de direito, 
inclusive salários, .se;;; .A.:..>~, ~·.::::~ :::.J 3, indenizações, restituições, aluguéis, t 

benefícios, auxílios, bor /ie;...!~y-.)2!.., w .. ·. ~~mdos, PIS, FGTS, PASEP, e o demais de 
direito; pagar o que de • .;; ,· ~u ..-:.,_~~. IJUSE.a~ recibos, dar e aceitar quitações, totais ~ _ \.J 
ou parciais; contratar ou :;;c..· cc; I[J .:..tldo; promover rescisões contratuais, assinar /'-" 1 

carteiras e contratos de ... ...:..:.:.;'·:: . .:: ~ti,..J ... ..Iar saláhos e demais condições, como parte '-' 
empregada ou empregac., .(~. t'Jí .. :é. .. ..t~ a demitir empregados; requerer ou renovar 
licenças; firmar quais~.,Jat · .. t 1Xs Jé; convemo, inclusive os de prestação de 
serviços médicos; rec~:,. • .: ~:·t:.n..:: . . 1itir posse, jus, domínio, direitos e ações..;___L 
responsabilizar e c L: ·::.t.:.. pE:. •. : ..:: • : ..:ção de direito na forma da lei; requerer e~ 
autorizar registros e ú ...:._ ....!-,- ~.::. , -...:.t . e aceitar características e confrontações~ ) 
assumir compromissos :. , _:.~ .:..ç,,)t.. ..... , contrair empréstimos, financiamentos e 
confessar dívidas; efeL.d. .if.". .• ,.:....;:..:...:.. de capitais em qualquer mog~Ji.Q2de _ 
financeira, inclusive ~.Jr . , ,. :-. .. tuCJ ....... "(_.1Jendo moedas estrang 60NfC&RB COMI 
dólar; fazer remessaf !..! _ '-iu..:. .~-L.:.. sspécies de numerários p ra O>t!JRICJrNAL 
como recebê-las; m;:..i\:. :::::i.~ar ~"";;r.:..· . te quaisquer repartições 'blicas, orgaos ~ (} \ 
empresas federais , e~ ;~ 1 l ; ~- r ... ildpêds, autárquicas, em resas públicas oo .f 
Página 1 Selo XoDxr.D4213 .eQxr··~-;-:-;-;.-, .r· · : :-r. c·· <:e em http: 1 /funarpen. com. br .. - • .caao.-11a ~ágin! ~' 
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privadas, Ministérios, Co pa s de Saneamento ou de Energia o-EI~~ · a-, ~ ~ ~'-?.:-
públicas, privadas ou autár 1cas, Copel, Sanepar, concessionárias de ' P\/~~3{\•.:-' 
públicos, Empresa Bras1.c;ía de Correios e Telégrafos, registros imobiliar , 
tabelionatos, registros ..: . I-:: ref, :s .r ~~ de títulos e documentos, consulados, 
IBAMA, ITCF, IAP, INS3, t!'ICRA, j untas Comerciais, Delegacias Fiscais e do 
Imposto de Renda , AE.i-0} :>ri.c.s, F : rtos, Alfândegas, Rodoviárias, Ferroviárias, 
Sistema Financeiro de h abital:ãc e seus agentes financeiros, Consórcios, 
Sindicatos, Ministério do Tr .-~b~ 1 :1 o , Corpo de Bombeiros, Delegacias de Polícia 
Militar, Civil ou Federal , ir' s:itdto~ ele Identificação, Seguradoras, pessoas físicas, 
fornecedores, represer t::.~:-;.:e .; , DETRAN, de qualquer cidade, CONTRAN, 
CIRETRAN, lmobiliá riê-1 ... , Lotêadoras, empresas de telecomunicações, de 
transmissão de dadc,:;, ;:c .1 f--.Jnr.;as telefônicas privadas ou autárquicas, 
sociedades cooperativa~. t.úl6é..3. de Valores, prestadoras de serviços, Conselhos 
Regionais, Estaduais ou h;;Ge ra i~ qt..e jurisdicionam atividades profissionais, OAB's, 
Fundações, estabelecirnent..J.:. c.i2 ensn1o, públicos ou privados, Universidades, 
territórios internacionai-S , e o: . .:.~ mai~ hx preciso, tudo assinando, promovendo ou 
requerendo, juntando, ,·.:. .. .:~ ! - _CJ e desentranhando documentos, cartas e 
correspondências, inciJs,\ ;; ::· . .?:o p~5pria , bens ou coisas, assinando formulários e 
requerimentos, prestar. ') !"~eclmações e esclarecimentos, acompanhando 
processos; transitar co.'T. v ~.c: _!.:;,: _:_,r .odo o território nacional ou internacional, em 
suas ruas, estradas, .-.:._-:. ,:.:.. ..: .:su qt..aisquer outros tipos de vias; requerer e retirar 
segunda via de certi ficaac ~c : =~ ; st:o de veículo e autorização para transferência; 
transportar mercadoric;.s E: pa.:-..=3gdros; representar em fiscalizações; retirar 
veículos de lugares onde ~!! ~ •• ,.:..:r. ;;;,:;. e~mdidos, detidos, ou de qualquer outra forma 
fora da posse dos outor~ <..~.·,c.:..,; 1-'romover a transferência de registro de veículos 
para qualquer cidade; : ~ · - ~...:.~· .:; r ,_; ~ - , :.o rar quaisquer tipos de certidões, inclusive 
negativas de furtos e s ~ - .:0s v·~ ntJi. r ios; requerer e retirar certificados, cautelas, 
segundas vias destes, me: f-:~ . ..:.. :J!..:..s .d§ncia e solicitar reembolso de ações; retirar 
cautelas ou certificadc~ . I ~.:.!:? :...a r a~ões; firmar ordens de transferências de 
quaisquer tipos de açõe3, J~ . lvo::. .-~H Jesdobrar ou agrupar certificados ou cautelas; 
firmar boletins de st..l:.,;c.,çi :.:. ,_,_,:J;J ~.:ever ações; ceder direitos de subscrição; 
endossar cautelas de .:\;. r, ~ ;. . ~qu.; 1 Gl certidões de prova de tempo de serviço ou 
de recolhimento de cont1 ·- ~ . .:.: ~.::. ; requerer e promover a confecção ou emissão ;fi 
de notas fiscais; para 1 \.::. • .:..H .• nté.: a :.JJtorgante perante instituições financeiras em 
geral, inclusive Banc;J c.c ~ -~·· ~- •· . , 2-::nco ltau S/A, Banco Bradesco S/A, Caixa 
Economica Federal, L·'.J. I -.: ~<.v~ :.ll: .. Crédito e Investimento de Livre Admissão 
Vanguarda da Região ~ -k_, ..:: : ~ • .;. ! at2::: do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi 
Vanguarda PR/SP/RJ, Ba. ~..::.. J ~ .~,_nazon ia S.A. , Banco/Cooperativa Sicoob; 
Unibanco; Banco Sant;.Ji ·J.-. ! :~..f- . :· l! lc.,sa; em qualquer de suas agências e Filiais, 
podendo abrir, movimE· ... :: . .. _; •::;, <:t:.t . u co:1tas correntes e cadernetas de poupança, 
emitir cheques; abrir C( r..::., (.·_· u~-:..:.:.i,(; ; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto 
na forma e condiçõe .... , I_ . ~, .:: 1, ,...as~ ,:r recibos e dar quitação; solicitar saldos e 
extratos, requisitar tak ... F ·:: •>2 c.\::. .... :ues; c1utorizar débitos em conta relativo à ~ 
operações; retirar cht=·:. _ . 1 .-·. J , , .-Jo.s; etldossar cheques; requisitar cartão 
eletrônico, movimer tJr '-_, ·H<. ~- _. ~-- ~ ~= com cartão eletrônico; sustar/contra-ordenar \., 
cheques; cancelar Cilc c. .:~~. t ê!L.~ r cheques; efetuar resgates/aplicações 
financeiras; efetuar SC-1~...; .:.? .. · .... , d .... .:... :~nte; efetuar saques - poupança; cadastrar, 
alterar e desbloquear ~~=- ~ .:.. t_ :.:. . .... .:... pagarnentos por meio eletrônico; efetuar 
transferências por me:L. v . ·' .: . _._ _ L ... . .:ader abatimentos; caucionar títulos; utilizar o ~ 
crédito aberto ~a. fo.:n~ _ ~ .. nr. . ÇL.~:. ::.. ; 1·eceber, passar recibos e Adar _quitação~ 
confes~a r , tran~~glr, G:~· l. . -- · ; ~l: .. o· c::,..::r~os ; assmar _contr~_to -~ COM 
respectivos ad1t1vos c ..... ~> : ~._ ., .... , ..:. Jc.hzar cheques, em1tlr, .~ 
duplicatas e descon·.é.r c; ... . ~.~.-. .:.:..., ~.-, 1iti1·, endossar e avalizar etrcQdOatG:tNAL 
assinar proposta de emp .··j:~ ·" 1 .o/1 .r .arh .... amento; assinar orçament ; emiti r, endossar ~ 
e avalizar notas prm:· .. ~·~ _ · ;.- ~ , .;..: :..: •. ::. , ...... :mtrato de abertura de c édito; endossar e 
descontar títulos de c.eL.. ' ... ')l~_.~.:.t ~: .:.. r mr. assembléias ou reun · ots 
Página2 Selo XoDxr .DL'2E .-:' . · ·~ C. ·:~ e:1 r t q:o: //-<unarpen.com. br 
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quotistas, condôminos as:.o•'iados o ~~ · e r outros; votar e ser vo àra------
qualquer cargo ou funçãc, sprovar o i gnar contas e relatórios; assinar ~ft1 -~~ • 

termos e atas, mesmo i.5cais, representar em Juízo ou fora dele; const1 · 
advogados e seus hono1<:.r cs, b.::n; Lx:,rlú destituí-los, com os poderes da cláusula 
"ad judicia et extra", para ..: F(,,·o em geral, em qualquer Juízo ou grau de jurisdição; 
promover inventários, arrc1ú '"a:;t..,s ~u partilhas; propor contra quem de direito as 
ações competentes e c:ie ·2~ J·3r nas contrárias, seguindo umas e outras até final 
decisão, usando dos .-:GLJ~os legeis cabíveis e acompanhando-os; transigir, 
desistir, confessar, aco~.:. _r . :n~r tsrí:.-:>s e compromissos, reivindicar, notificar e o 
demais necessário; rc:.~.,..e __ ;, ..::~3Çt' o . intimação ou notificação, judicial ou 
extrajudicial, mesmo in1~1a . solicitar admissão e demissão; subscrever e integralizar 
capital; levantar Cápit.;.., co.i~titu.r associações, fundações ou sociedades, 
independentemente de -'" :::lL .3~.-~Ja ' --1 ue as reger, podendo ser por quotas de 
responsabilidade l imitaj~ .:(. ..... I~Uc.;d~~ a:1ànimas ou por qualquer outra forma de 
constituição, assinando J : -:. .·1pe: :.:n~es ce:ntratos, estatutos ou outros documentos 
de constituição de soc1e<....!~~-= .cct .... ~·i>. t; com a cláusula que declara que a 
parte mandante encorr~.-é ~;:; .:., . .;._ .• 1,:..:-..... . dâ de exercer atividades mercantis na forma 
da lei; gerir e admini3.1 ::.. ""_j s..:.-:isuades constituídas, inclusive as anteriores à 
outorga deste mandâ~o . ..:• ~-.... os cs seus bens, podendo livremente aliená-los; 
assinar alterações co1~ ... :üv.: .s, .:ttas a o demais preciso, e se necessário, o 
cancelamento ou di~L·õ.r: . ::.s )os.6:1ades; usar portanto, em nome da parte 
mandante, das assoc!.J: .. ' .:::.~ I..:I'L.dÇGe s ou sociedades que já constituiu ou que 
venha a constituir, atr3VL · o_ 1 ~L ~c:.r~G rnandato, todos os poderes ora conferidos; 
praticar enfim, todos as · ..;;,:8;-.. :lt..:.:.. .acessárlos e indispensáveis ao mais amplo, 
cabal e fiel desempenho I _ ';!t;L..;.tli...:. • , • .:..r.cato, podendo substabelecer. Na eventual 
recusa na aceitação d..;::..~: ,.-.~\rJ:Le-.' .. s por qualquer repartição, órgão, entidade ou 
outros, dentro da es·.~e. s :i~::1:n.~traj.ta destes, fica o procurador investido dos 
poderes da cláusulc:. ;:..~.:.. t!J:Ji:;ic. .:::! ex~ra" para judicial ou extrajudicialmente fazer 
aceitá-lo, podendo SJ~~ . .: .) ~ t:J: ... s !ssnto de prestação de contas. Consulta de 
Indisponibilidade "'"" S"' .. ~- Re3lizada no endereço eletrônico 
bttp'//www jndjsponib!li:.c~r.~..: .• ~;;. :o-ma do Provimento n° 39/2014, com o 
seguinte resultado: m: . .... ,. L·.:.:c.r.:.. ·,.:.,a em nome do outorgante, código HASH: 
55d5.630a.fa0b.aefc.J.::: ~ .'. 'J:.- ...:t;~ .:..•_ 3a.e~7f e4ea. Guia de recolhimento do 
Funrejus no 16233207<.., .J J(;.lo: UI,; I-~ 15,06, quitada nesta data. o outorgante, na 
forma representado, d~.:.L. 1í:.. L ut: ..;CJ: .i é: riu e que se responsabiliza pela veracidade 
dos dados fornecido.:. c..; ~ · :;.J éh ... ::.11 é. do cbjeto utilizados para a lavratura do 
presente instrurnent.J. [. ) CL .• ·..Jr;;le di!:s& e me pediu, lavrei o presente 
instrumento que, lido ~ 2 .... .J ..... ..::.li ·.udo c:mforme, aceita, outorga e assina, 
dispensando a preue- ~ •• ê .. I _ .. : iê.S pelo que lhe facu lta o artigo 684 do 
Código de Normas .::::.:.. -c t· ~~ . i ... \. ·2ra; da Justiça deste Estado. Protocolo de 
Distribuição n° 0003~-<. - . .,, :.:. :.. T ... ·2 30~arnbrv de 2015. Eu, Emanuelle Paes 
Marques, que a digite: . ..:.L:, ~ - .~.J.o ; .u0Jr~c Mion, Tabelião, que conferi , subscrevo, "\....}. 
dou fé e assino. Em:J·~ r 'J-,k~ .=-::,:;~~.23 (VRC 384,62), Selo: R$0,69, Funrejus: 
R$16,06. Selo Digita: i\1~ ~.( ~ :' .• ~•· .•• !o.~ . cAJuH , Controle: CTemj.eg6F. (aa.) PEDRO ~ 
MANOEL DA CUNH.-, l.. .• '":\E.:~. · u\!o ,Roberto M. n, Tabelião .. Nada mais. 
Trasladada em segu •. c.&, .:;, ·~ .~ -.. ·,·: .uo.u \~11'~~ origi , ao qual me reporto e dou~ 
fé. ~u. Paul~ ~obert~- :·· ·. ~ ·dú ~~~-'' t.\s d , conferi, subscrevo, dou fé e _ 
assmo em publico e l.;._,c., • ·~ 1\ • ' . ONFERE CO · 

--'· .. _..,._ d erdade C RlGtNAL 
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ANEXO 11 t.-<? c .. _____ _ 
<3ntu • ç>?-. 

CREDENCIAMENTO 

Através da presente, credenciamos o Sr. JONAS PAULO RAYMUNDO, portador da RG 
9.555.562-4 SSP/PR e do CPF N° 064.388.639-71 , a participar da Licitação instaurada 
pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se eml nomne de PAGANI & RAYMUNDO 
L TOA-ME , inscrita no CNPJ N° 18.061 .665/0001-70, conferindo-lhes poderes amplos 
para atuar em todas as fases do rpocedimento licitatório , inclusive para receber 
intimações e eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, 
recorrer e praticar todos os demais atos in erente~ ao certame. 

Nova Cantu Pr. , 31 de J aio de 2016 

AULO RAYMUN (FR[' epresentante Legal) 
RG N° 9.555.562-4 SSP/PR 

CPF N° 064.388.639-71 

0~~ 
EDUARDO FELIPE DE O PACf Nl 

RG N° 9.901.596-9 SSP/PR 
CPF N° 071.828.9

1 

9-64 

18.061.665/0001·70 
PAGANI E RAYMUNDO 

LTDA-ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
L:EP 87330-000 - Nova Cantu · P:J 



PAGANl E RAYI\-1UNDO I1TDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

_,.--- ·-

JONAS PAULO RA YMUNDO, de nacionalidade brasileira, natural de Nova 
Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos

1

20 dias do mês de Abril de 1990, 
filho de Antonio Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, 
solteiro, empresário, residente e domicili~do no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, a Rua Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 
06/05/2002 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o N° 064.388.639-71 e 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidade brasileira, 
natural de Nova Cantu, no Estado da Par~ná, nascido aos 09 dias do mês 
de outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues de 
Oliveira, solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157, 
Centro, CEP 87.330-000, portadora da Cédula de Identidade N° 9.901 .596-
9 SSP/PR expediàa em 27/08/2003 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e inscrita nb Cadastro de Pe1soas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o N° 071.828.919-64. 

RESOLVE constituir uma . sociedade llmitada, que se regerá pelas 
disposiçõe5 aplicáveis a espécie e pelas c ausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A sociedade girara sob no1ne empresarial PAGANI E 
RAYMUNDO L TOA, e terá sede e domicilio No 1\.~unicíp io de Nova CantL -
Pr, Estado do Paraná a Avenida Cc;nh.t Sn"- Centro - CEP: 87 330-000. 

or SEGUNDA: A empresa terá inicio de atividade a partir da data de registro 
na junta comercial, com prazo de duração da sociedade indeterminado. 

TERCEIRA - O capital social no valor be R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil~ quotas no valor nominal de R$ 
1 ,00 (um real) cada. subscrito e integralizapo neste ato em moeda corrente 
do Pais, fica assim distribuído entre os sócios: 

I 

JONAS PAULO RAYMUNDO ·· 1- R$ 20.000,00 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEiRA PAG.ANi • R$ 20.000,00 
TOTAL R$ 40.000,00 

QUARTA: A sociedade t~~;n poi O~Jjet. · .::) rvCiãl principal a exploraçãc do 
ramo de: 
4930-2/02 - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EM GERA.L, 

INAT{. ESTAEDUAL. ~"&CJ 
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PAGANI E .RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA.TO SOCIAL 

Atividade Secundaria: 
0161-0/03- SERVIÇOS DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 

QUINTA: As quotas ·da sociedade são individuais e não poderão ser 
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento 
dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua 
aquisição. 

SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por 
escrito aos demais sócios, para que _estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de sessenta dias, contados do 
recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio 
alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) 
quando for o caso. 

OITAVA: A sociedad~ poderá a qual~uerltempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

NONA: A administração da sociedade cabe[á aos sócios: JONAS PAULO 
RAYMUNDO e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, com os 
poderes e -atribuições de administradores, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em ativi8ades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio, sendo que o uso do nome empresarial é em 
conjunto. I 

1° É vedado o uso do nome empresaria' em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros bem l;Omo onerar ou alienar bens imóveis d_a 
sociedade sem autorização de outro sócio. 
2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome 
da sociedade, procuradores para perío~o determinado, devendo o 
instrumento demandato, especificar os atos e operações a serem 
praticados. 

DECIMA: Pelos serviços que prestarem os 9ócios a sociedade perceberá a 
tit.J.?Io de remuneração "Pro - Lab2fe", quantia mens~l fixada em comum 

~~ ~ ~~d fAutêfl fSo-- . ) 2 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

acordo entre os sócios, que será lrvada 
administrativa. ' 

I 

DECIMA PRIMEIRA: O falecim_ento de um dos soc1os dissolvera 
necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrara a sociedade em 
liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou outra 
pessoa escolhida de comum acordo entrei os herdeiros e aqueles. Após a 
liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os 
herdeiros do "de cujus" quitados de seus deveres, se existirem, estes de 
conformidade com o Formal de Partilha, 

1 
devidamente homologado pela 

autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo 
de ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive, 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na M.M. Junta 
Comercial do Estado do Paraná. 

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

DECIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital _social. 

DECIMA TERCEIRA: O ano social coincidíliá com o ano civil, devendo a 31 
de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Patrimonial da 
sociedade, obedecidas as prescrições l~gais e técnicas pertinentes à 
matéria. Os resultados serão atribuídos a~s sócios proporcionalmente as 
quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sócios, serem distribuídos ou_ficarem em rererva na sociedade. 

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

DECIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de 
que não esta impedida de exercer a admihistração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou Por se encontrar sob os 

J eitos dela, a pe'Jr que vede, ainda que\ temporariamente, o acesso a 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

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 da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé publica, ou a propri

1
edade. 

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

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e I forma e, para um só efeito, 
obrigando-se por si e .seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

dNo:antJt (Ç~ 
. I 

ONAS PAULO RAYMUNDO 

~~~~ -
EDUARDO FELI~OLIVEIRA PAGANI 

AUTENTICAÇÃO 
Confere: com 0 documento origi.
nal apresentado do .quedbu fe 
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• PAGANI E RAYMUNDO L TOA- ME I 
CNPJ N° 18.061.665/0Cl01-70 ~ 4e 
NIRE. 412075~2827 . /) 

• PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CGI.J7RAT:í'- . 
SOCIAL 

JONAS PAULO RAYMUNDO, de nacionalidade_lbrasileira, natural de Nova Cantu, no 
Estado do Parana, nascrdo aos 20 dras do mes de Abrrl de 1990, fi lho de Anton io 
Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, solteiro, empresano, 
residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Rua 
Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula de 
Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 06/05/2002 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físic~s do Ministério da Fazenda sob o N° / 't. 
064.388.639-71 e EDUARDO FELIPE DE OL.:IVEIRA PAGANI, de nacionalidadif J.-~ 
brasileira, natural de Nova Cantu, no Estado do P;3raná, nascido aos 09 dias do mês de ~ 
outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo P<jigani e Eisa Rodrigues de Oliveira . . -:.f:' 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado ~o (;t: 
Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157, Centro, CEP 87.330-000, portadqra c~~, 
da Cédula de Identidade N° 9.901.596-9 SSP/PR expedida em 27/08/2003 pelo I nstituto~: 
de Identificação do Paraná e inscrita no _C~dastrd de Pessoas Físicas do Ministério ~~~f
Fazenda sob o N° 071.828.919-64. Socros da Empresa: PAGANI E RAYMUNL·-~~~ 
L TOA-ME, devidamente estabelecida na Avenid~ Cantu, SN Centro - CEP 87330.0• ~\ 
em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, devidamen 
inscrita registrada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob N° 41207582827 e 
09/04/2013, devidamente inscrita no CNPJ N° ~8.061.665/0001-70. RESOLVEM< 
comum acordo alterarem o seu CONTRATO SOCIAL conforme clausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A Sociedade passará a explorar o ramo de: 

4930-2/02 TRANSPORTES RODOVIARI<DS DE CARGAS 
INTERESTADUAL. 

Atividade Secundaria: 
0161 -0/03 - -SERVIÇOS DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 
4313-7/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE T~RRENO . 

EM 

SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato Social Primiti\ ~ 
não modificadas por esta alteração contratual. 

-
E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrumento efri"' 

três vias de igual teor e forma e, para um só efeito\ obrigando-se por si e seus herdeiros 
e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos. '· 
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A.T. TERRAPLEt:!AGE~ L TOA o- ··iv:.f;~~)<,. 
CNPJ: 05.947.975/0001 -45 INSCRIÇAO NO CAD /ICMS: 90646769-00 
CREA 42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N° S/N ARÉA 

URBANIZADA BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO 
MOURÃO-PR CEP: 87301 -450 CAIXA POSTAL: 166 FONE/FAX (044) 

3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 E-MAIL 
contato@atterraplenagem.com.br 

ANEXO I 
Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: A.T TERRAPLENAGEM L TOA 
CNPJ: 05.947.975/0001 -45 
ENDEREÇO: Rodovia BR 487 km 194,5 N° S/N Bairro Parque Industrial li CEP: 87301 -450 
caixa postal : 166 Cidade Campo Mourão PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de participação no procedimento licitatório 
025/2016- Pregão 016/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários á Habilitação, possuindo toda 
a documentação comprobatória exigida no convocatório. I 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para~ HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
111 - Não uti lizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno. perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos , para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art . 27 da Lei n.0 

8.666/93). 
IV -O Proponente obedecerá o prazo de contratação, qu~ndo convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, quelterá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não 
cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de 
qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão PR 31 de Maio 2016. 

---} 
' 

CPF: 481.932.759-34 RG: 3.373.851-0 SSP/PR 
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A.T. TERRAPLENAGEM LTDA:t~~~f~~:/ 
_ ova 

CNPJ: 05.947.975/0001 -45 INSCRIÇAO NO CAD /ICMS: 90646769-00 CREA 
42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 KM 194,5 N° S/N ARÉA URBANIZADA 

BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDAdE: CAMPO MOURÃO-PR 
CEP: 87301-450 CAIXA POSTAL :166 FONE/FAX (044) 3017-5333 CELULAR 

(044) 8808-3434 E-MAIL contato@atterraplenagem.com.br 

À Comissão de Licitação 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná 
Ref.: Pregão na forma presencial n°. 016/2016 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

A.T Terraplenagem Ltda, CNPJ/MF n°. 05.947.975/0001 -45 Rodovia BR 487 KM 
194,5 N° S/N Bairro Parque Industrial 11 Cep: 87301-450 Caixa postal : 166 Cidade 
Campo Mourão -PR declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida 
sob o regime legal empresa de pequeno porte, cohforme conceito legal e fiscal de 
nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

:AGEM LTDA 
AI SQUINCALI 

10 ADMINISTRADOR 
C.~.F: 481.932.759-34 oi 

R.G. 3.373.851-0 SSP-P"[ 
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A.T. TERRAPLENAGEM L TOA --,\,o'va c-zo\"'~~· 
CNPJ: 05.947.975/0001-45 INSCRIÇÃO NO CAD /ICMS: 90646769-00 
CREA 42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 194,5 N° S/N ARÉA 

URBANIZADA BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO 
MOURÃO-PR CEP: 87301-450 CAIXA POSTAL: 166 FONE/FAX (044) 

3017-5333 CEL lJ LAR (044) 8808-3434 E-MAIL 
contato@atterraplenagem.com.br 

ANEXO 11 

Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr.(o) Airton Squincali , portador(a) da Cédula de 
Identidade n° 3.373.851 -0 SSP/PR e CPF sob n° 481.932.759-34 a participar da Licitação 
instaurada pelos órgãos do Município de Nova I Cantu, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 016/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome de A.T 11erraplenagem ltda inscrita sob o 
CNPJ/CPF: n° 05.947.975/0001 -45 conferindo-lhe(s) jpoderes amplos para atuar em todas 
as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, eventualmente, 
desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame. 

Campo Mourão PR 31 de Maio de 2016. 

CPF: 481.932.759-34 RG: 3.373.851-0 SSP/PR 
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I A. T. TERRAPLENAGEM LTDA . EPP 
CNPJ SOB No 05.947.975/0M!-1~ 

NONA hLTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CO}'(TkATUA . ~\\UR4 
I 
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1. AIRTON SQUilCALI, brasileiro, natural de C~felândi a -- PR, solteiro, nascido em 20 de 
setembro de 19_63, empresári?,yortador do CPF/MF f 48 1.932.759-34 e da CIIRG n° 3.373.851 -
0-SSP-PR, res1dente e dom1c1hado na Av. João Bento n° 1689, Centro, CEP 87300-030, na 
cidade de Campo Mourão-PR, 

2. SAIURY ALE~RIM SQUINCALI, brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 20 de 
setembro de 2002, ratural de Campo Mourão-PR, rdsidente e domiciliada em Campo Mourão
PR. a Av. João Be~ito n° 1689, Centro, CEP 87300-030, portadora da Certidão de Nascimento n° 
5.759, as folhas 164-B do livro A-13 do Cartório Distrital de Piquiri vai, e do CPF 097.735.309-
57. neste ato representada pelo seu pai AIRTON SQlJINCALI. já qualificado neste instrumento: 
únicos sócios componemes da sociedade que gira sob o nome empresarial de A.T. 
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, com sede e fofo na cidade de Campo Mourão- Pr., à Rua 
Eulália Carneiro de Campos, n° 372, Jardim Bandeirantes, CEP 87308-450, registrada na Junta 
Comercial do Paraf\á sob o NIRE 11° 412.051.1 73.96 em 23 de outubro de 2003, alteração sob n° 
200.511.324-00 em data de 01 de ab1il de 2005 e alteração sob n° 200.528.249-34 em data de 28 
de julho de 2005, alteração sob n° 200.540.521 -22 en1 data de 01 de novembro de 2005, alteração 
sob !1° 200.635.779.17 em data de 20 de setembro d~ 2006, alteração sob n° 201.005.220-76 em 
data de 22 de janeiro de 2010, alteração sob no 201. , 29.539-13 em data de 20 de maio de 2011, 
alteração sob n° 201.359.897-87 em data de 16 \ de outubro de 2013 e alteração sob n° 
201.423 .957-57 em data de 05 de maio de 20 14, in:scrita no CNPJ sob n" 05.947.975/0001-45 
resolvem ALTERAR e CONSOLIDAR o Contrato Social como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedafe na Rua Eulália Carneiro de Campos, n° 
3 72, Jardim Bandeirantes, CEP 87308-450. em Campo Mourão, Estado do Paraná, fica alterado 
para Rod. BR 487 saída para Pitanga KM 2.5, S/N°, Terreo Area Urbanizada, Bairro Parque 
Tnd ustrial1T, CEP 8YJOI-450, em Campo Mourão, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGLNDA: A sociedade passa a ter o seguinte ramo de atividade: Serviços de 
ten aplenagem e ou~·as movimentações de terras; Comércio varej ista de veículos novos e usados; 
caminhões, tratores! de pneus e de esteira, camionetas, pá-carregadeira, peças e acessórios para 
veículos automotores; Serviços de construções de bÁrragens e represas para geração de energia 
elétrica e piscicultura: Serviços de construções de redes de água e esgoto; Serviços de 
pavimentação asfáltica e de pedras irregulares; Serviyos de obras viárias, rodovias, vias férreas e ~ 
aeroportos; Serviços de galerias pluviais; Serviços Ide paisagismo; Serviços de preparação de 
terrenos, drenagem, demolição de edifícios e out).·as estruturas, obras de engenharia civil, 
Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos pe1igosos e mudanças, Municipal, 
intenmmicipal e interestadual, Aluguel de maquinas de terraplenagem com operador. CNAE 
4313-4-00-4511.1 :01-4661.3-00-4221-9-0 1 - 4Q22-7-0l- 4311 -8-02-,4211 -1-01-4930- -L. 
2/02 - 43 13-4/00 J; ~ 
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A. T. TERRAPL~NA~EM LTD7 ~ ~pp ~~L N. 0/JJ3. _____ ~ 
CNPJ SOB N 05.~47.975/0üD ... -45 · ·;p 

NONA ALTERAÇÃO E CONSOILIDAÇÃO COl'iTHA1'UA ~-;,;.0-- -- ---:~--

1 

J., \"'' 
, 1 q Car.tü • 

CLAUSULA TElCEIRA: Fica alterada a qualificação da sócia: SAIURY ALECRIM 
SQUINCALI, b:_asfleira, s~lteira, men01: i:n:púbere, t1ascida em 20 de setembro de 2002, natural 
de Campo Mourao-PR, residente e domiciliada em !campo Mourão - PR, a Av. João Bento n° 
1689, Centro, CEP 87300-030, portadora da CHRG no 14.015.077-0-SSP-PR, e do CPF 
097.735.309-57, nepte ato representada pelo seu pai AIRTON SQUINCALI, já qualificado neste 
mstrumento. 1 I 
CLÁUSULA QU RTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não 
colidirem com as d~~;osições do presente instrument0. 
CLÁUSULA QUI~TA: Em decoiTência da presente alteração, o contrato social da sociedade 
para a ter a redação1 CONSOLIDADA a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade. 

1. AIRTON SQUI~CALI, brasile iro, natural de Cafelândia - PR, solteiro, nascido em 20 
de setembro de 1~63, empresário, portador do CPF/MF n° 481.932.759-34 e da CIIRG 
n° 3.373.851 -0-SfP-PR, residente e domiciliado na Av. João Bento n° 1689, Centro, 
CEP 87300-030, 11a cidade de Campo Mourão-PR, 
2. SAIURY ALECRIM SQUINCALI, brasi leira, solteira, menor impúbere, nascida em 20 
de setembro de 

1 

2002, natural de Campo Mourão-PR, residente e domiciliada em 
Campo Mourão - PR, a Av. João Bento n° 1689, Centro, CEP 87300-030, portadora da 
Cl!RG n° 14.015.077-0-SSP-PR, e do CPF or7 .735.309-57, neste ato representada 
pelo seu pai AIRTON SQUINCALI, já qual ificadr neste instrumento: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de A.T. 
TERRAPLENAGEM L TOA - EPP, e terá sede e domicilio na Rod . BR 487 saída para 
Pitanga KM 2,5, ;3!N°, Terreo Área Urbanizada,[ Bairro Parque Industrial 11, CEP 87301-
450, em Campo fylourão, Estado do Paraná. 

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social é de~$ 216.340,00 (duzentos e dezesseis mil 
trezentos e quarenta rea is) divididos em 216.3~ O (duzentos e dezesseis mil trezentos e 
quarenta) quotas de va lor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente 
do país, distribuído entre os sócios a saber: 

SOCIO I QUOTAS CAPITAL 
AIRTON SQL,)INCALI 214.180 214.180,00 
SAIURY ALEICRIM SQUINCALI 2.160 2.160,00 
TOTAL I 216.340 216.340,00 

CLAUSULA TEiRCEIRA: O obJeto sera: Serv1ços de terraplenagem e outras 
movimentações cle terras; Comércio varej ista de veículos novos e usados; caminhões, 
tratores de pneus e de esteira, camionetas, P$-carregadeira, peças e acessórios para 
veículos automotores; Serviços de construções de barragens e represas para geração 
de energia elétrica e piscicultura; Serviços de bonstruções de redes de água e esgoto; 
Serviços de pavimentação asfált ica e de pedr~s irregulares; Serviços de obras viárias, 
rodovias, vias férreas e aeroportos; Serv i ~os de galerias pluviais; Serviços de 
paisagismo; Serviços de preparação de terren

1

os, drenagem, demolição de edifícios e 
outras estruturas, obras de engenharia civil lansporte rodoviário de cargas, exceto 
produtos perigoses e mudanças, Municipal, in

1

termunicipal e interestadual, Aluguel de 
maquinas de terraplenagem com operador. CNf.E 4313-4/00- 4511 -1/01 -4661-3/00 
4221-9/01 - 422i-7/01 - 4311 -8/02 - 4211-1/01 - 4930-2/02 - 4313- 00. -C FERECOM 
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A. T. TERRA.PL.E.NApEM LT;)A - RPF {.t (fo ~ 
CNPJ SOB N° 05.~47.975/0G01-:.t5 . · , __ ,,.· · 

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRAtUAL F 
CLÁUSU.LA QU~RTA: A sociedade iniciará suJI s atividades em 08 de outubro d~ 'ioo3 
e seu prazo de dyração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: A.s quotas são indivi íveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terpeiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado 
em igua,ldade dl condi~ões e preço d~reito df prefe:_rência para a sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteração contratual 
pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de (Cada soc1o é restrita ao valor de suas 
quotas. mas todos respondem solidariamente pela integra lização do capital social. 

. , I 
CLAUSULA SElliMA: A administração da sociedade caberá a AIRTON SQUINCALI, 
com poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial , 
vedado, no enta~to, em atividades estranhas a0 interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor dei qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da i ociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercíc io social , em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quo1as, os lucros ou perdas apurados. 

, I 
CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguirtes ao término do exercício socia l, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarã<D administrador (es) quando for o caso. 

outr,a dependên,c·a, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLAUSULA DE IMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, f ixar uma 
retirada, mensal, a titulo de "pro labore", obs rvadas as disposições regulamentares 

pert,inentes. . 

1 CLAUSULA D CIMA SEGUNDA: Falecen~o ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade contin'uará suas atividades com os perdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de 
seus haveres se~á apurado e liquidado com ba~e na situação patrimonial da sociedade, 
à data da resoluç;ão, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo ÚnicoJ O mesmo procedimento sel

1
á adotado em outros casos em que a 

sociedade se resblva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os adminis radares decla ram, sob as penas da lei, 
de que não estãCD impedidos de exercer a admilnistração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal , ou polJ se encontrarem sob os efe1tos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
fa limentar, de prevaricação, peita ou subo r I o, concussão, peculato, ou contra a 
economia popul~r. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, co~tra as relações de consumo, fr pública, ou a propriedade. , _ 

J , 
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A. T. TERRAPLENAPEM LTD.\ - -cPr 
CNPJ SOB No 05.947.975/01:'01-45 

'\l.'~J E I I (I~ 
~'( -? 

. • -:e 
' "v 4 ? 

z', ·: ~_..... c 
o ', ~ '\~-...-
~ 'Y-\/'7' 
OI~' 

NONA ALTERAÇÃO E CONSOlLIDAÇÃO CONTi<A'fU "1- ~\_ ',, 
r r J . fJR 

CLAUSULA DE~IMA QUARTA: Fica eleito o foro de Campo Mourão - Pr., p 
exercício e o cu primento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por terem as im justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro 

vias. 
Campo Mourão, 01 de outubro de 2014. 

Representado 

Rua São Jc1~é. 1359 - Centro 
CEP 87303-190 - Campo Mourão - Paraná 
~RC.PR: 067276/P - CPF 045.iS2.51'N!J 
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CertlliciJrnos quo as inrorrnaçoos abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comere i 
· edição. 

l o o
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DA 

CNPJ 

06.94 7 .9!75'/000~-4.6 

Dota do Arqulvamonto do 1 

Ato Consti tutivo 

23/1·0/20Ó3 

e fito; Bairro, ·Oidád.e, UF ,.CEP) . .., 
, KM 2,5, SN-TERREO AREA URBANIZADA, PARQUE INDUSTRIAL 11, CAMPO . 

. .-, ,·, 
:· . . ~ 

l 

• ·' ,', · • ~ l r 

... ·, 



05.94:1.975/0001-45 

Numero: 20148049900 

;~_::·;.'f.)~ .j' 
' ... , ... ,. _ . .,.,, ... ' ·' 1-~ ·.:;:; · 

' .· ~ 
'. ' ,·· ~ 
' ' ~ 

·:~·:~~·~:~~ 
''I' 

..... ;,: .. { ~:. ': . ' . __ ;:. :~: 

.. -:1~:1~;,; 1~'ti~~ . 

L v 

·"• 
,' . 

·~ ,; 

•, ·.· 

:. ·:,•:. 

.. ·.: . 

.·. 



11133 
EXERC CIO 

1 2016 31/12/2016 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALI?AÇÃC 

CAMPO MOURAO/PR, 08/01/2016 

~m~tlflmltltlllllllltllllllltlllllltlllltlllttlllllllllllllllllll 
OBSERVAÇÕES /INFORMES I 
1) De conformidade com a legislaç~o vigente dever~ o ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura "" 'v 
em prazo inferior a 30 dias quaisquer alteraç6es csadastrais. 

2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvar~, deverá ser requerido em prazo inferior a ~ 
15 dias junto ao Setor de 1ributação da prefeitura a BAIXA deste a(vará, sob pena de enquadramento de 
débitos dos exercfcios seguintes. , 

~~==========! ======::;:=::=:~ 

l 
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03J3 :TC CUR'TiflA PR PL•2 

A .T. TERRAPLENAGEM L TOA 
ROD BR 487 SAlDA PARA PITANGA 00000 KM2,5 
JD ARAUCARIA 
87301-450 CAMPO MOURAO - PR 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vencimento 

Fatura de Serviços de Telecomunicações 

Total a pagar 

R$ 180,01 

OI FIXO 
OI FIXO 

........................................ , ..................... . R$ 179,38 
135,00 

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 
SERVICOS DIGITAIS 

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS I 
LIGACOES FIXO-FIXO 
LIGACOES FIXO-MOVEL I 

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. 
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. 

Sua conta está em débito automático? 

44,38 

R$ ,63 
0,00 
0,63 

7 

Pagma 
ooooo· cJ• 
tXlOO'•' 

.,..., t 

................... .... . .. .. .................. .. .... 1 .................. . . . .. ............ . .1 ...... .... . ...................... . ................ ~ .... ~-

Q Oi S.A. I A T TERRAPLENAGEM L TOA 
TlilvessH Teoxeera de Freolas 75 · Me1cés f 
CEP 80410-040 · :.:urollb~- PR 

O. FIXO 
CNPJ Malrot. ?6.535 .76410001 •43 Numero do Telefone 41 Z008 7306 

CNPJ 76 '>35 76410321-85 1 E: 90 206136-34 Numero da Falura 1605 000270881 -

Sequencial: 822469416 201605 32188 
Contraio Agrupador: 822.469.416·8 • 1' V oi L 

Data de Vencimento 

Valor a pagar: 

N' lrleni10cador p~ rA Débeto AulomaiiCO 822 469 4 16-~ 
1 
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A.T. TERRAPLENAGEM L TOA ~~~~~&e~ ~-~-- ~ 
'% ----

CNPJ: 05.947.975/0001 -45 INSCRIÇÃO NO C~D /ICMS: 90646769-00 CR ~ Cantu _ .-,<~ 

42688 ENDEREÇO: RODOVIA BR 487 km 19415 N° S/N ARÉA URBANIZADA 

BAIRRO: PARQUÊ INDUSTRIAL 11 CIDADE: CAMPO MOURÃO CEP 87301-450 

CAIXA POSTAL 166 FONE/FAX (044) 3017-5333 CELULAR (044) 8808-3434 E-

MAIL contato@atterraplenasem.com.br 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu PR 
Processo Licitatório n° 025/2016 

Edital Pregão Presencial na Forma Presencial n° 016/2016 

Prezados Senhores 

DECLARAÇÃO 

A.T TERRAPLENAGEM LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado 
com sede e foro na Cidade de Campo Mourão - PR á Rod. BR 487 saída 
para Pitanga KM 194,5 N° S/N Terreoarea Urbanizada. Parque Industrial II 
CEP 87301 -450 caixa postal: 166 através do sócio administrador, abaixo 
assinado. DECLARA para os devidos fins e direito que o processo de 
alteração do seu endereço encontra-se em andkmento, junto ao Corpo de 
Bombeiro de Campo Mourão que fornecerá o Certificado de Vistoria, para 
alteração de endereço no cadastro de alvará da Prefeitura Municipal de 
Campo Mourão. 

Campo Mourão 31 de Maio de 2016. 

I 
AGEM LTDA 

SQUINCALI 

......- RG: 3.373.851 -0 SSP/P, 

CPF: 481.932.759-34 

r05947 75/000 -4:1 1 

A f. Terraplenaren~ . 

RC~ BR 487" - K 

·L c 



.. 
A.BASSEGIO & CIA LTDA - ME 

CNPJ: 06.075.906/0001 -5 1 
A V. Cantú, s.n. 0

, Térreo, Çentro 
Nova Cantú- Paraná CEP - 187330-000 

ANEXO I 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: A. BASSEGIO & CIA L TOA-ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 
ENDEREÇO: AV.CANTÚ, SN°, TERREO, CENTRO, NOVA CANTÚ. CEP 87.330-000 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório 025/2016 -

Pregão 016/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação 

comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitatório, bem como, de 

que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioreJ. 

I 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18/ (dezoito) anos para a realização de trabalho 

noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Conforme inciso V do art. 

27 da Lei n.º 8.666/93). / 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro geral do 

car ' · 'o I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecido~ neste certame, inclusive para aplicação de 

penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles bstabelecidas. 

V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administraçao Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo 

Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presenfe. 

NOVA CANTU PR, 31 DE MAIO 9 

( 

Rep. egal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA - 'ME 
CNPJ:06.075.906/0001-51 

l 

ir 
~ 10607 5906/0001-51 

A. Bassegio & Cia. Lida. ~ 
AV. CANt\J, SINo 

CENTRO- CEP 87330 
NOVA CANTU - PR ~ 

/ 

~ 

--' 



-
A.BASSEGIO & CIA ~TDA - ME 

CNPJ: 06.075.906/9001 -5 1 
AV. Cantú, s.n.0

, Térreo, Centro 
Nova Cantú- Paraná CE 

1 

- 87330-000 

ANEXO 11 

Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr. Ju lio Cezar Basségio, portador da Cédula de 

ldc .. ddade RG n°. R-1 . 142.041 e CPF sob n° 491.973.559168, a participar da Licitação instaurada 

pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 016/2016, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe pdderes para pronunciar-se em nome de 

A.BASSÉGIO & CIA L TOA-ME, inscrita sob o CNPJ/CPF n° 06.1o75.906/0001-51 conferindo-lhe poderes 

amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatdrio, inclusive para receber intimações e, 

eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lancjes verbais, recorrer e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

.., 
'o6075906/0001-51 . 

A. S»segio &Cia. Lida. ~ SSEGI(!) 

AV. CANTU, SIN° e() 
CENTRO- CEP 87330-000\ 

NOVA CANTU · PR .J 

~ 

• Rep. legal da empresa 

~ A.BASSEGIO & CIA LTDA l ME y CNPJ:06.075.906/0001-51 '-

J 



. . . . . . . . . . . . . . . . .. • • 
A. BASSEGIO & CIA LTDA 
CNPJ No 06.075.906/0001-51 . . - . . . 

. = . . . . . . · ~---NIRE 41205128061 . . • • ;.-:""'\)~~ Mu 
- /",', 1-.~: 

PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL '-':v.... % 
I.!.J ';:;> 

ARMINDO BASSEGIO, de nuoionalidade brasileira, natur g_ák· N."ÓÂ---- - r

cidade de Seara. no Estado de Santa Catarina. nascido aos 26 dias do mês de Deze b_r9.~-----j;_:· 
do ano de I 983. filha de Julio Bassegio e Picrina Bassani Bassegio, casado em regi "ov ~ _ç 
ele Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova a Cant 
Cantu, Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn, Cchtro CEP 87330.000, portador da 
Cédula de Identidade Civil registro geral N° 358.6(13 expedida em 26/12/1938 pelo 
lnstituto de Identificação do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Minist~rio da Fazenda sob No 128.406...+59-04. JULIO CEZAR BASSEGlO, de 
na<.:ionalidu<..le brasileira, natural da cidade de Umuarama no Estado da Paraná, nascido 
aos 18 dias do mês de Setembro do ano de 1963, filho de Armindo Dassegio e Itália 
Fontana Bassegio. Casado, em regime de Comunlrào Parcial de Bens. empresário, 
residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Rio Grande 
do Sul. Centro. CEP 87330.000, portador da Cédula de Identidade RG N° R-1. 142.041 
expedida em! 111211981 pelo Insti tuto de Identificação de Santa Catarina e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob N° 491.973.559-
68.ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da cidade 
dl' Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido aos ::?.9 dias do mês de Dezembro do ano 
de 1966, filho de Annin<..lo Bassegio e Italia Fontana Bassegio, casado em regime ele 
Comunhão Parcial de Bens, empresúrio, residente f domiciliado na cidade de Nova 
Cantu Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul SiiJ., Centro CEP 87330.000, portador 
da Cédula de Identid:1dc RG N° 3.974.390-6 expedidfr em 26/12/1966 pelo Instituto de 
ldenti li cação do Paranú e Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do :vtinistério ela 
fazenda sob No 598.919.989-91 e ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, de 
nacionalidade brasileira, natural da cidade de Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido 
aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1969, rytho de Armindo Bassegio e Itália 
Fontana Bassegio, casado em regime de Comunl1ão Parcial de Bens, empresário, 
residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn 
Centro CEP 87330.000, portador da Cédula de Identidade RG N° 4.360.632-8 expedida 
em 07/0511985 pelo lnslituto de Identificação do Paraná e inscrito no Cadastro de 
Pessoas do Ministério da Fazenda sob N° 740.295.769-15., sócios da Empresa A. 

BASSEGIO & CIA L TDA, devidamente estabelecida na A venicla Cantu Sn Centro 
l.'eP ~733U.UUO em Nout L'~mtu Comarca de Camrina da Lagoa l::stado do Paraná. 
devidamente inscrita registrada da !v1.M . .Junta Comercial do Paraná ~ob Nu 
41::?.05128061 em 07/ 11 /2003, 

I 

Resolvem de comum acordo alterarem o seu contrato social conforme as clúusulas A 
seguintes: jJ f 
Cláusula Primeira: R~tira-sc da Sociedade o Sócio ~R.\1INDO BASSEGIO, cedendo 
e transferindo as suas quotas proporcionalmente a cada sócio sendo 16.667,00 lt 
(dezesseis i'vlil Seiscentos Sessenta e Sete) quotas a JULIO CEZAR BASSEGIO, 
16.667,00 (dezesseis Mi l Seiscentos Sessenta e Sete) quotas a ROMULO AUGUSTO 
BASSEGIO c 16.666,00 (dezesseis Mil Seiscentos Sessenta e Seis) quotas a 
ARMlNDO BASSEGIO JUl'ilOR, todas no Valor

1

de R$ 1,00 (Um Real) Cada uma, ~ 
que decl.ara !1a\·er recebido o valor integral em .moeoa corrente do P~ís, dando plena e _ 

geral quitaçao de to~o: os .seus haveres ela So~!eda1e, para n~dr ... R1~·· e~coMl' 
temp~ ~lg~m aos SOCJOS mgressantes. u SOCi~,;dadc ou em J C · ~&&tt A I.C' 
trans(ert:ncw. "'1" \ ~ 

i ~ r l ~~;;.~_'f~J!·. ; 



A. BASSEGIO & CIA LTDA , • , • • • • • • 
CNPJ N° 06.075.906/0001-51 ~ : •• 
NmE 412os12so61 1 ~ • • ·,r;i r:L. ~-~.:ao -a 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - . - ----~ 

Cláusula Segun<.hl: Que em função da presente altéração contratual, o capital so ·ãf:.~--- - --. 
ficará assim distribuídos entre os sócios a partir desta data. 

0
"'<7 Cantu _ ~~ 

Sócios: 
Julio Cezar Bassegio 
Rômulo Augusto Bassegio 
Arrnindo Bassegio Junior 
Total ......... ...... .. ...... ...... ........ .. .... . 

Quotas 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

Capital R$ 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

Clúusula Terceira: Que a empresa A. BASSEGIO & CIA LTDA, que explora o 
seguinte ramo: 
43.19.3-00 - Serviços de preparação do tcneno: Terraplanagens, Curvas de N ível e 
Destoe as. 
Passará a explorar o ramo como 

- Principal 43.19.3-00 - Serviços de preparação do terreno: Terraplanagens, Curvas de 
Nível e Destacas. 
Secundária: 49.30.2/01- Transporte Rodoviário de Cargas em Geral. 

Cláusula Quat-ta : permanecem inalteradas as demàis cláusulas do Contrato Social 
primitivo, não modificadas por esta alteração contratdl. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o pres~nte em três vias de igual teor e 
forma. 

r 
I 

I 
· , ~ n . Y?x·"L. -v ;;r·!\ .. '/\, 
ROMULO AUGUSTO BASS'É<)1{r' c Viv lJ 

lf~;0.ok li.cr JUti 
1 
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A BASSEG/0 & CIA LrTDA. 

CONTRA TO SOCIAL 1 
I ~ \ -~ .. ~ 

l '., • 
..,· ' r 

ARMINDO BASSEGIO, d~ nacionalidade bra~ÍI~ira atura/ da' 
cidade de Seara, no Estado de Santa Catarina, nascipo aos 26 dias do mês de ezecnt1'fo 
do ano de 1938, filha de Julio Bassegio e Picrina Baspani Bassegio, casado emreglrne de 
Comunhão Parcial de Bens , empresário, residente e domtciliado na cidade de Nova Cantu. 
Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula de 
Identidade Civil registro geral n° 358.613 expedida em 26/12/1938 pe lo Instituto de 
Identificação do Paraná c inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o 11° 128.406.459-04 JULIO CEZAR BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de umuarama no Estado do Paraná, nascido aos 18 dias do mês de Setembro do 
ano de 1963, filha de Armindo Bassegio e Itália Fonlqna Bassegio, Casado em regime de 
Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula 
de Identidade Civil registro geral n° R-1.142.041 expepida em 11/12/198 1 pelo Instituto de 
Identificação de Santa Catarina e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Minisléno da 
Fazenda sob o n" 491 .973.559-68; ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade 
brasileira, natural da cidade de Nova Cantu , no Estado do Paraná, nascido aos 29 dias do 
mês de Dezembro do ano de 1966, filho de Armindo 13assegio e Itália Fontana Bassegio, 
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na 
cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul Sn, Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade Civil registro geral n° 3.974.390-6 expedida 
em 26/12/ 1966 pelo Instituto de Identificação do Paranl3 e inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Mimstério da Fazenda sob o n° 598.919.989J91 ARMINDO BASSEG!O JUNIOR, 
de nacionalidade brasileira. natural da cidade de Nova Cantu, no Estado do Paraná, naSCidO 
aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1969. filho de Armindo Bassegio e ltaiia 
Fontana Bassegio. casado em regime de Comunhão P~rcial de Bens, empresário, residente 
e domiciliado na cidade de Nova cantu, Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn, Centro. 
CEP 87.330-000. portador da Cédula de Identidade bvil registro geral no 4.360.632-8 
expedida em 07/05/1985 pelo Instituto de Identificação bo Paraná e mscrita no Cadastro de 
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n° 74d.295.769-15. 
RESOLVEM, constituir uma sociedade limitada, que se ~egerá pelas disposições aplicáveis 
à espécie e pelas cláusulas seguintes: I 

PRIMEIRA - A sociedade girara sob o nome empres~nal A. BASSEGIO & CIA LTDA e 
te_rá :ede e domicilio na cidade de Nova Cantu - PR, i Avenida Cantu , SN°, Centro. CEP 
8 t .3v0-000. 

SEGUNDA- O prazo de duração da sociedade é indet~rminado. 

TERCEIRA - o cap•tal social é de R$ ao.ooo.oo (Oitetta mil r~aí~). ?lvididos em B?·?OO 
(Quinze mil) quotas de R$ 1 .00 (um real) cada uma.Iss1m distnbuidO entre os SOCiOS: 
ARMINOO SASSEGIO a importância de R$ 50. 000,00 (Cinquenta mil Reais). 
correspondente a 50.000 (Cinquenta mil) quotas subs titas neste ato e integralizadas no 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da apsinatura do presente instrumento. 
em moeda corrente nacional e JULIO CEZAR BASSE~O. a importãncia de R$ 10.000.00 
(Dez mil reais). correspondente a 10.000 (Dez Mil quotas subscritas neste ato e 
integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessentl dias a contar da assinatura do 
presente 1nstrumento, em moeda corrente nacional. R MULO AUGUSTO BASSEGIO a 
importància de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). correspo dente a 10.000 (Dez Mil) quotas 
subscritas neste ato e integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) d1as a contar 
da assinatura do preseíÍtàJi strurnento, em mp~da corre~te nacional. 

f., \ 
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ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, a importância df R51 0.000 .00 ~:Jj)ez mi ais), 
correspondente a 1 0.000 (Dez Mil) quotas subscritas neste ato e integralfiàdas no prazo e 
360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura (fo presente instrumento, em moeda 
corrente nacional. 

QUARTA - A sociedade tem por objeto social principal a exploração do ramo de: Prestação 
de serviços de Terraplanagens. Curvas de Nível e Destt>cas. 

E ramo secundário de: Outras atividades de serviços relacionados com a Agricultura. 

QUINTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou 
alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentim~nto dos aemais sócios, cabendo a 
estes o direito de preferéncia na sua aquisição. 

SEXTA- O sóc10 que desejar fransferlr suas quotas, deyerà notificar por escrito aos demais 
sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito fe preferência, o que deverão fazer 
dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a 
critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente fransferidas . 

SÉTIMA- Nos quatro meses seguintes ao término do exrrcicio social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão adrninistrador(es) quando\ for o caso. 

OITAVA- A administração da sociedade caberá à ARM,NDO BASSEGIO JUNIOR, com os 
poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no 
entanto, ern atividades estranl1as ao interesse social oJ assumir obrigações seja em favor 
ae qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como pnerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

NONA - Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a título de 
remuneração "Pró-Labore·, quantia mensal fixada em cbmum acordo entre os sóc1os, que 
será levada a conta de despesas administrativas. 

. I 
DECIMA - o falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. 
Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidaçào, lpodendo ser liqu idante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acbrdo entre os herdei ros e aqueles. 
Após a liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros 
do "de cujus· quitados de seus haveres, se exist irem, estes de con formidade com o Formal 
de Partill1a. devidamente homologado pola autoridade juÓiciária competente. F1ca também o 
liquidante com o encargo de ulfimar. definitivamente, a extinção da sociedade, inclus1ve. 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do 
Estado do Paraná. 

§ ÚNICO - Entretanto, havendo intere sse na continuic;lade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus·. podera a sociedade continuar. 
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo impedimento legal 
quanto à sua capacidade administrativa ou. ainda transferindo seu quinhão à um ou mais 
dos sócios sobreviventes 
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A BASSEG/0 & CIA L TiA. /:..:,_:,\·.-~- '~a~ .;'<! õ' 

CONTRATO SOCIAL - · __ -: . "''\ l , ' I 

DÉCIMA PRIMEIRA- A responsabilidade de cada sóci<!l é restrita ao valor de suas··~~o à~~ .: i 
mas todos respondem solidariamente pela integr.aUzaçãb do capital social, . . . /~-~· · 

. I ::.-~--_....,.. 
DECIMA SEGUNDA- O ano social coincidirá com o ano civil. devendo a 31 de dezembro/ 
de cada ano ser procedido o Balanço patrimonial da sociedade. obedecidas as prescrições 
lega1s e tecmcas pertinentes a matéria. Os resulrados serão atribuídos aos sócios 
proporcionalmente às quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sóc1os, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

DÉCIMA TERCEIRA - As deliberações sociais, ainda que impl iquem em alteração 
contratual , não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a ma1ona 
absoluta do capital social da empresa, e sim por comum acordo .. 

DÉCIMA QUARTA- (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da le1 , de que não 
está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade. por le i especial. ou em virtude 
de condenação criminal. ou por se encontrar(em) sob ~s efeitos dela. a pena que vede. 
amda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de 
prevaricação. oeita ou subamo, concussão , peculato, ou contra a economia popular. contra 
o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorréncia. contra as relações 
de consumo. fé públlca ,ou a propriedade. 

DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de
1 
Campina da Lagoa - Pr, para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 
E. por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma e. para um só efeito. 1untamente com duas testemunhas, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores ~ cumpri-lo fielmente em todos os 
seus termos. 

Testemunhas: 

Í~~0:J 
Eisa Rodrigues de Olivei~a 
RG n° 4.321.133-1 SSP/PR 

Marjzele Aparecida Braga 
RG N° 4.738.281-1 SSP/PR 

Documento el 

' JUFIT~COMER"CIAL D~l>A"RANA -
ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE 
CERTlf;ICO O REGISTRO EM 07/11/ 2003 
SOB NUMERO 41 20512806 1 

Protocolo: 03/356064-1 ~ 
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~~~~~~~~~~~~~~======~================~~c~F PROCESSO LICITATORIO No 025/2016 1 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n ~ 016/20\6 
ABERTURA: 31/MAI0/2016 IIORARIO: 15:00 Iloras 

O Município de Nova Cantu , Estado bo Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
n°. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legis lações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

I MODALIDADE 11 Pregão no 0 16~2016 I 
I TIPO 11 eor iten I 
[JULGAMENTO 11 menor e re~o I 
I ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO I No ato da abeqtura I 
I DATA DA ABERTURA 31/MAI0/2016 I 
I HORA DA ABERTURA 15:00 (QUINZE HORAS) I 
I LOCAL DA A BERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 

BAH IA, 85 CE · : 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇAO R$-231.000,0djDuzentos e Trinta e Um Mil Reais) 

I CONDIÇOES DE PAGAMENTO 30 dias após ~ realização dos serviços 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 
após a entre[ga dos produtos e da nota fisca l 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência djs materiais pe lo órgão competente . 

I PRAZO DE CONTRATAÇAO 11 24 horas a pa~ir da convoca~ão I 
OBJETO LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA 

H I DRAULIC~ MOTONIVELADORA e PÁ 
CARREGADE RA, PARA ATENDER QUEBRA DE 
CASCALHO, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, 
GALERIAS ILUVIAIS, SETOR RODOVIARIO E 
OUTROS. 

CERTIDO ES NEGATIVAS DE 1. INSS dFEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para c ma Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procur~doria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFNI , na jurisdição fiscal do 
estabe ecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS ] 
3. ESTA~UAL 
4. MUNI I~AL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRAB LHIST AS. 
6. CADA ~TRO NACIONAL DE PESSOA 

JURID ICA 

I CONDIÇÕES ESPECIAIS I 
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1. Com r1ovante do número de conta 
bancá ia no nome da empresa Envelope 
de habiilitação 

2. Copia do registro do operador e seguro do 
mesmo que cubra eventuais acidentes. 
Envelope de habilitação 

POR C~NTA OA CONTRATADA: 
Em caso de quebra da maquina, executar a 
manutenção em até 24 horas e em situação 
superior a este, substituir o equipamento. 

INCLUSOp TODOS OS CUSTOS COM 
TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, 

I 
COMBUSTIVEL, OPERADOR, ALOJAMENTO, 
ALIMENTÀÇÃO, TRIBUTOS E ENCARGOS 
SOCIAIS. I 

CAMINH-O PRANCHA PARA FAZER O 
DESLOC MENTO DA MAQUINA. 

2 - DO OBJETO E DA QUt{LIDADE 
2.1 -Compreende o objeto da presente licitação, os segui tes itens: 

Quantidade Unidade Descriç ão 
Valor 

Valor Toca/ Item 
Unit. 

ESCAVADEIRA f= IDRÁULICA 
SOB ESTEIRA, ANO DE 

FABRICAÇÃO MINI MO 201 O, 
PESO DE TRABA HO MINIMO 

350 17000 KG, POTÊt-jJCIA MÍNIMA 
R$-

HORAS. DO MOTOR 12LHP. COM R$-245,00 01 (Trezentos e OPERADOR, ALI ENTAÇÃO, 85.750,00 
Cinquenta) TRANSPORTE E C OMBUSTIVEL 

E CAMINHÃO PR; NCHA PARA 
TRANSPOF ,TE DO 

EQUIPAMENTO P< DR CONTA DA 
CONTRA, A DA. 

350 MOTONIVELADOF A (PATROLA) 
R$-

02 (Trezentos e HORAS. ANO DE FABRIC/l ÇÃO MINIMO R$-207,50 
72.625,00 

Cinquenta) 2010 
350 PÁ CARREGADE RA, ANO DE R$-

03 (Trezentos e HORAS. 
FABRICAÇÃO M INIMO 2010 R$-207,50 72.625,00 

Cinquenta) 
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2.2 - A PRES!=NTE LICITAÇAO NAO OBRIGA O MUNIJPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRI tu. 
TODOS OS ITENS OU QUANTIDADES INDICADAS. CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima gualid~de, universalmente reconhecido. Se a 
qual idade dos produtos entregues não corresponder àsl especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata , a remessa do p~oduto apreserllado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4 - Considere-se como objetivo primordial ~esta licitação, a obtenção da 
melhor proposta, assim considerada a que apresentar a melhor qualidade 
com o menor preço. 

2.5. Apenas o critério preço não será suficiente r:Jara declarar o item vencedor, se 
o mesmo não for comprovadamente de ótima que: !idade. 
2.6. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade 
seja questionável, mesmo que a referida pro~ os ta for vencedora no preço e 
cumprir os demais requisitos do Edita l, uma 'ez que a qualidade é requisito 
que será avaliado tanto quanto o valor. 
2.7. A desclassificação por insuficiência de qL alidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manife~ to o descumprimento do item 
'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seç~ o pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadame1 te que o produto não possui 
excelente qualidade, ocasião em que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do venct~dor. 
111 - Após 30 dias da execução do contra o, no caso de serviço que não 
atender ao quesito qualidade. 

2.8. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTA<~ÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contenc o as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fe~hados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificaç~o : 

ENVELOPE No. 01 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 16/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 



Prefeitura Munici ai de Nova Cantu 
Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

=.cc..;.-=.:::..:..!.!..:='-'-='-'-=~"fm.!..!. ou p m n c a n tu@ i g. com. b r 

CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE No. 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 16/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPA~ÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1 . Serão admitidos a participar desta Licitação os quel estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa fís ica ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma eh,presa. 

4 .2. Será admitida, em todas as etapas da Licit 
representante de cada proponente. 

de somente um 

4 .3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em se arado dos envelo es 
documento com a indicação do representante crede ciado, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os dem is atos pertinentes ao certame, em 
nome da empresa proponente, devendo o crede ciado encontrar-se presente no 
momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter a empresa o d ireito 
de participar do certame, uma vez que trata-se de PrJgão Presencial . 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento Jonstante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formu lar ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licita te. 

4 .5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credcilCiado, d"rigen!e ou assemelhaao da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia a tenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contra to Social Consol idado, na qual estejam expressos seus poderes 
para exercer di reitos e assumir obrigações em decorrên ia de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos solicitados nos ilens acima deverão ser originais, ou, se a 
proponente preferir apresentá-los em fotocóp ia auten icada. 

4 .7 . As fotocopias poderão ser autenticadas anterio1
1

mente ou no momento da abertura 
pe la Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para 
conferência. j 
4 .8. Somente poderão se manifestar no transcorrer as reuniões , os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados . 
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I 
4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas 
em consórcio e sejam controladoras, co ligadas o~ subsidiárias, entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1 O.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario : 

------a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado 
pelo proprietario, sacio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

paragrafo un ico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de 
posse, que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os 
nomes dos socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a 
procuração; j 
c) A proponente deverá apresentar inicialmente em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenameTte os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fa tos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital , conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenf iado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do município; 

11 - uando o re resentante da em resa for soqio oro rietario ou Presidente de 
entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo esta tudo (acompanhada da copia auteniicada da ata 
de posse que comprove tal poder) ou contrato socirl , no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente em se arado dos envelo es a 
Declaração para Habil itação e Declaração de Fa o Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre p lenamente os requis itos de habilitação e de 
que para a empresa lic itante inexiste fatos impeditivos para a sua haoiliiação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de ent1dade, 
caso não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado lpara o credenciamento, estiver por 
erro, contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação 

+ 

/ 
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presença dos dema1s part1c1pantes do certame, a abertura do envelope e a retirada antu-? 
mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE ~REÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 proposta elaborada em papel , s imi lar ou c onforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fa.<, se houver, redigida em idior'la nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinZ!da pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente 'licitação. 

I 
3 

I 
Descrição e características dos itens, que deverão corres ponder ao 
exigido neste Edital, cont endo a m~rca e o seu fabricante quando for o 
caso. i 

I 4 I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

-

I 5 I 
Arquivo digital devidamente preenc h ido, conforme padrão e programa 
fornecido gratuitamente pelo Municí pio. 

-

5 .1. As propostas das licitantes deverão considerar corno local de entrega do ob;eto (quando fo' 
roduto ou p ) p resta ão do servi o desta licita ão a uele noicado no ç ç ç q q uadro g era. ao Ca itulo I p 

deste Eoital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderé 
ser inferior a 01 ano contados da data da homologação do presente expediente, independente 
de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorr~ em prazo superior 2 30 dias após a 
abertura das propostas, o que poderá ser reduz.1do equivllentemenle. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da aprêsentação da proposta presume-se que 
no valo r da proposta está compreendido todos os cJstos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido , bem como, oi custo de transporte , inclus ive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exc lusivamente por conta , risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva rcsponsab' lidade cia lic'tante. não lhe assis,mdo o <:i'reito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos. soo a alegação de erro, omissão OL, qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço impliccr na plena aceitação, por parte da 
proponente , das condições estabelecidas neste Edit$ 1 e seus A nexos. 



5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo 
com sol icitado no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitações cujo número de itens não ultrapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote, serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email: pmncantu@ig.com.br. 

6 ~ DA HABILITAÇÃO 
O Envelope no 02 deverá conter· 

1 • 
• 

• 

• 

• 

Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 
Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (des1e que não apresentado para 
credenciamento). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de Socied::ues Ci•Jis, 
acompanhada de prov2 de diretori~ em e.<ercício. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento ro País, e ato de reg;stro ou 
autorização para funcionamento fxpedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
Em caso de CooperatiJa, arquiva111cnto na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprbvado ou alterado o estatuto em 
ViÇJOf. [L] Certidões negativas descriminada no qua~ro geral 

IJl Condições especiais constantes no quad~o geral do presente edita l (quando 
~exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante , em qualquer tempo, no 
curso da Licitação , quaisquer esclarecimentos sobrj documentos já entregues, fixando
lhe prazo para atendimento. 

I 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos! no Edital, implicará inabilitação de:. 
licitante , sendo vedada , sob qualquer pretexto, a concessão de orazo pare. 
complementação da documentação exigida para a h~bilitação . 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega u solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação! deverão ser , preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acirna mencioncida, e poderão ser apresentados em 
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origina_!, ou, se pre~e:ir, deverão se: apresentado's por qualquer processo de ~ ~ ~ 
autenticada em cartono ou pela Comtssão no ato da abertura, ou publicação em órgãO'-=--' 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sua val idade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio. 

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1 . Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", 
deverão ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de 
reuniões do Paço Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 
87.330-000 na cidade de Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste 
edita l. 

7 .2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora 
mencionados, nenhum outro será aceito e tampduco serão permitidos adendos ou 
acréscimos aos mesmos. \ 

7 .3. Os recursos decorrentes deste processo licitalório serão recebidos, anal isados e 
julgados de acordo com a legislação vigente. 

7 .4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/OF. 

7 .5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga los termos do presente Edital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTU~A DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equi~e 

de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presinça dos representantes de cada 
proponente participante, procedendo como adiante i dicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Prego iro declarará abena a sessão para 
realização do pregão, quando então dará início aos rabalhos anunciando o recebimento 
dos credenciamentos, nos termos ao item 5 do presente edital, e a ;dentificação dos 
representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) p roposla(s) e documentação 
dos participantes. 

8.2.1. ~nalisados os credenciamentos apresentados, .oJPregoeiro ~~unc~ará aos prese.n:es as 
cond1çoes dos documentos, os poderes e os l1rn1t s de parllclpaçao de cada 11c1tante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; I 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se em ata o ocorrido. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=T~====~==~~~~~~~--8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de tod ~ ---~-· 
proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificaç <lntu-~ 
do conteúdo do envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste 
Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
para que seus credenciados possam também oferta~ lances verbais, conforme art. 4°, IX 
da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessi·Ja, de valores 
distintos e decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior 
valor dentre as classificadas e as demais l icitantes~ registrando os lances ofertados e 
reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada nol momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parã~etros mínimos de valores sobre os 
lances verba is, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores 
mínimos entre um lance e outro). 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitant~s calcJiem e 
ofereçam novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista a

1
o empate implicará na classificação 

preferencial da proponente que ofertou o menor alar anteriormente, na sua vez de 
oferta. 

8.3.4.2.1. O empate poderá ser registrado apenlas para efeito de desistência da 
proponente vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor 
ofertado (neste caso o próprio empate) . 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contralaç&o, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente p~ra que seja obtido melhor preço. 
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8.3.8._ De:larada .enc.~rrada a etapa competiti~a e. ordena~~s as propostas, o Preg ei~O ••• . • f/· 
exammara a ace1tab11idade da p:oposta da pnm.eJ.ra

1 

class1:1cada por item, lote ou glo lta cap-
(con forme o caso) , quanto ao obJeto e valor, dec1dmdo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas 
propostas dos demais proponentes; 

c) apresenta r preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 
1 0.520/2002) . 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edi,al. através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc .. . ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço hor item, lote ou global (conforme o 
caso), será aberto o envelope contendo a Documentação de Habil itação da licitante 
vencedora, para confirmação das suas condições hapilitatórias, com base nas exigências 
constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigên~ias editalícias , será declarada a 
proponente vencedora . sendo-lhe ad'JC!icado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante deJatender às exigências habilita tórias. 
o Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade 
e procedendo à habilitação da proponente, na \ordem de classi ficação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da ~abililação, o Pregoeiro declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade rs licitantes para que se manifestem 
acerca da intenção de interpor recurso. esclarecenao que a falta desta manifestação, 
imediata e motivada, importará na decadência do i direito de recurso por parte das 
licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dbs motivos para a futura impetração 
de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimacc.s 
para, querendo, se manifestar sobre as razões do \recurso no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, após o término do prazo dJ recorrente para juntada de rnernoria.s - razões 
de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), proporcionando-se a 
todos , vista imediata do processo no Departamento ~e Compras. 



,---:--. 

Prefeitura Municipal de Nova Carftd- 1 

Rua Bahia n° 85- Centro - No~a Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.o 7~.845.391\10001 -03 - Fonc_(044) 3527-1281 - Fone Fax (01\4) 3527-1 363 • J:j 

E-mall: pmncantu@hotmall.aom ou pmncantu@ig.com.br -

v(? ·- : -/ 
~8F. 7=t_==;;AFa~u=;=;s~ê~n;:;c:T.i a~d:i':a~p:.:=:r:::o:::p:::o:::n:::e:::n:r:te:=o==:u::::===:s:=:u=:=:a:=:s:=:a:=fí:rd '='a =='a ~n ~l=:·e==s===dr=o===fte'f'· r==m:::::;=i n=o=dr=a===7S~e=s=s==ã;=o==;;P""'ú;:;:::bti:.;:-_;=e:!:a ";::=a "'tu / 

caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reu nião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão reg istradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiarrlerho da Sessão Púolica, será fYlar~ada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. , 

8.10. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Ed ital e seus 
Anexos. 

9- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL F DOS RECURSOS 

9.1 . Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente 
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disppsições contidas na Lei 8.666/93 . 

9.1 .1. Em se tratando de licitante, o prazo para impJgnação é de até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar rjcorrer contra decisões do PregoetPJ 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, 
obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (trê ) dias. Os interessados íicam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 3 

correr do término do prazo do recorrente . As razbes e as contra razões ae recurso 
deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro . 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre ?Ssun tos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurfo pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazc 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou nãc identificado no 
processo para responder pela proponente. ·r 

I 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deve-ãD 
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá 
receber, examinar e submetê-lo à Autoridade fompetente que oecid irá sobre a 
pertinência. 
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9.7. E vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expedi 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso , a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recu rsos deverão ser decid idos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.1 O. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente lic.tação, desde que 
solicitado, por escrito , ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úte1s 
antes da abertura do certame. 

11 - DO PAGAMENfO 

11.1. Os paqamentos serão efetuados unicamente mediante crédito em conta bancána, na 
forma descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departa~ento de Tesouraria, o n•:,mero de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamen1to. 

11 .3. A Nota Fiscal deverá conte r a identificação do Banco, número da Ac:ência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11 .4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se class ificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Ocl=:çf:o U!iliz:tdb 

Código Dotação I Descriç~o 
-

0602267820534-2025-33903921 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

0603154520323-2026-33903921 
I 
I 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser oojeto de rc'.•isão ou readequação oe acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 

i 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 

12.2. ~ Município de Nova ~antu poderá, a qu~lquer 1 tempo, rever os preços registrados, 

reduzmdo-os em conformrdade com pesqursa d~ mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entreaues na Central de compras do Muricipio de Hova Cantu (ou loc'·' _eu;tcrm:nc..do , 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (-.-1) 3::27-1280, atra'.&s Ja ordem c.c: cc:nora emitiaas 
pelo Departamento de Compras e Licita{ces, no prazo máxi:·no de 2~ . , i me e '1uauo) 
horas, após a solicitação. 

14 - DO RECEBIMENTO Dl OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autorida e Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. As penalidades são as e lencadas no artigo 81 e seJuintes do Capitulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa de adjud'catár;a em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03\três) dias úteis, con.ados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de ~O%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. I 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cenlo) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em ass inar o contrato, em elal;>orar o cronograma centro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de puolicação da convocação, ficando a c~iténo ca 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do aireito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração. incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 1 O% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 



a) calculada sobre o valor da parcela inexecuta a, quando a entrega dos produtos ocorre Can\ú .<?~ 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anrxos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c ) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriotes, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos d~ análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte , carga , descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação\ de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administq:üivamente ou jud icialmente. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na 9eção 111 do Capítulo IV, da Le; Federal 
n° 8.666/93. 

15.1 1. As multas poderão ser descontadas do pagame11to devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do va lor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES IFJNAIS 

16.1 . Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as oropostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo ae 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas d2s 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas á presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigb 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujei ta à pena de suspensão temporária ao d:reito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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~??==rk~~~~~~~~~~~~:=.:=s=:~========:==:===~===?==4· ---16.2.2. Os recursos eventualmente mterpostos pe as proponentes everão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo petas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas lic;tantes, após a s-.~a comun cação ás 
demais, mediante publicação no D.O. M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisaaos ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17 - NOTAS IMPORTA!NTES 

17.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por serv1dor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentbr os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteraÇão ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente aas demais sknções previstas em Lei. 

17 .4. As penal idades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes o L. 

contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitantf o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados co~forrne 11 O, da Lei Fc~deral no 8. 666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal no 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.1 o. A participação nesta licitação implicará na ace itj~ção integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

... !' '\ -

·I 
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---r- . -------;:·/1 
17 .11 . Compete aos interessados fazer minucioso exa1111e dos elementos do presente Ed1 t+) C ttJ .<f;Y 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvida an 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privi legiado que seja. 

17.13. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para 
desclassificação dos concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de lodos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2016. 

Co~~ão d~ Licitafões 

~'LcPJI
Pregoeiro 
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r-:-- ~o oC? ~.1 
ANEXO I ,y> -~~~-~,_ 

v._, ... ,..... ,., .. 

Modelo de Declaração para Habilitação ·...::.~:" 

PROPONENTE: ______________________ ~----------------------
CNPJ: 

~-----------------------------------------------------------------ENDEREÇO: ____________________________________________ __ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de participação no 
procedimento licitatório 025/2016 - Pregão 016/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da o~rigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 1~ (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme incjso V do art. 27 da Le: n. 0 8.666/93). 
IV -O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital , que terá efeitd para lodos os f ins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

________ __ ____ de _____ __ ae 2016. 

Nome e número da identidade e do OPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 



ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o( a) 

Sr.(a) _____________ __ ___;_ ___________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

e CPF sob n° _______ _ _ _ _ __ , a 

participar da Licitação instaurada pelos órgãos po Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 016/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° __________________ _ conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do prpcedirnento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos , formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

------~--·em de de 2016. ---

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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ANEXO 111 d 
MODELO DE PROP ST A 

Pro c. Licitatório n. 0 : 025/2016 PREGAo PRESENCIAL n.0
: 016/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: _________ AGÊI\CIA: ______ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe , que trata da LOCAÇÃO DE HORAS MAQU,NA 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATEI\DER 
QUEBRA DE CASCALHO, READEQU/\ÇÃO DE EST~ADAS, GALERIAS PLUVIAIS, SETOR 
RODOVIARIO E OUTROS. 

Item] Qtd Unid. Descrição Marca 

1 I 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contid~ no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

----
Preço Prer;.o 

Unitário Total 
R$ R$ 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforrne 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do Instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representfnte legal - Carimbo 

1 

,. 



PREf-'EITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA NA 
CNPJ no 77.845.39-1/000 1-03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 

#/lATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n° 
025/2016 

PREGÃO. na forma Pr~scncial n" O 16/20 16- PMNC 
IIIITEX OBJETO: Aquisiç;io de Horas M:"1quinas. confonn~ 
cspccilicaçõcs em edital. 

ABERTURA: À part ir das 15:00 Horas do Dia 3 I de Maio de 2.0 16. 
na sala de r~uniõcs do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranú. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderào ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARA NÁ. junto a Divisão de Licitaçiio. no horúrio das 9:00 ús li :00 
Hs. c elas 14 :00 its 17:00 f-l s. Telefone/Fax: (44) 35271 363-3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. 
#I! Nova Camu. Estado elo Parami, l i de Maio de 2.0 16. 
l/li AIRTO:-< 1\NTONIO /\GNO LIN 
#li Prefeito Municipal 

PUBLICADO E M....:..l_ · _:.I_"_· -- ._I _/f'_ 
. ) JORNAL: "' .f1/Z./.J r :-__ 

EDIÇÃO N ·0 _} /- ..-"'"7ç;;_ 

RESPONSÁ VEL~·.f~J------~ 

PUBLICADO EM / / t 5 1 / 6 

JORNAL: 4-2 ./ / v,;;ct r .b .., ;'o\' 
- ? ~ EDIÇAO N.o.~~_::::...._ _____ _ 

RESPONSÁVEL---r,-------

PUBLICADO EM /~? JO-? 1 /G 

..... .JJ: . .:z,o Pe JORNAL:-....1 
0/7-).,>;9 EDIÇÃO N .0---..::?~~~~...,::;._---

RESPONSÁ VEL_-~,?f-+.---.... ::.::--

I ADOEM /~ JCS t /6 
PUBUÇ .-r- .bo JdTe/?10/:. 
JORNAL: " ;,,.,~ -

.;. -6 tJ s EDIÇÃO N.o ~.3 5 -

RESP0NSÁ VEL__:kf~------...a 

FIM DO ErA ED!TJ~L 5frRÊ OS DIAS 
J. j l;)f.l_!/: -:r~ .Jf..ft.t..~ •• 

1 ... ··--·-·-·--···· ·-·R~spo sáve1 

11·1 1 lriTA rÕ!=<; \1 lriTArÕ!=.<; ? O 1(,\ Pr,•oiõn\P ro>o:õn n 1.:;- M:u 
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ES'f'AOO DO f'Ait.\~A 
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Rua Uahia. loi5 - Ct:1• X7.J.HI-0110 

A VISO DE LICITAÇAO - I'HOCESSO l.ICIT,\TOI\10 11" 021/2111 c, 
PREGAO. 11~1 funn:t l,.n·Sl'll{'i:ll- .'\!" Ull/20 16 - l~l\INC 

-=j 

OBJETO: .\Ciuisiçi"ut ti l· fl l c~aminh:"IO tm::u 1h! l' UI T:lll(jtll' Isut l-nnl~.:u. 
t•ouformt· np~·dfiraçitl') l'm l'tlital. 

ADERTliRA: .\ p:1rlir ~as U~: l)l) (11111'1') li lira,, du dia Jl <k ~lai11 de 2.UJCo, 
n:l sa l~\ ch: n·uuiiJ~ ) tiO Pa~·o :'\luul l'ipal. l'ln Ncn·:• C:wtu, P:1r:tn:i. 
i\ \' ISO DE L IC IT.\ÇÂO - P ROCESSO LI CITATOIUO 11" 023/211 1Co 
I'REC,\0. 11:1 fnrm:t l'rnell<i:lln" 014/2016- P~I:'>IC 
OOJt::TO: .\tpai."'i\·~o de Pl'\':ls c Sctd~·os (C:uuinh~u T:IIHilll') ... ·unrornH: 
i:SIH:dlil':t\'Ôt5 <.'UI 1.:diC:al. 
ABERTURA : A p arlir <l:1s 11:00 (nnzc) llnr:tS dn di:1 Jl de ~lain de 2.Uf (,, 
11:1 ) !11:1 th· n·uuiCit'S du Pa çu .\1 u uid 1J:1I. l'JII )lu v:• C :wlu, P:•ran:i 
A VISO IH: L!CIT.\ÇÃO- l'llOCF.SSO LICITA TÓRIO n" U2·li2UI l1 

I'REG.\0. 11 :1 fn n11:1 Pn·scndalu" 015/2Uir• - f'~I:'>IC I 
Ofi.JETO: Aqu isi\·:io ch: J\1:11l'ri:•b dt C'un'\lfu~ :i n p:ll':l np:t ru t•m l'\l'UI:l 
i u ranti l ( l,ru~r. Brasil C:u·inhu~u ). l'unfnrnu.· l'~JH·c.·iii~·:t \'tit~ '-' 111 l'd il:.l. 

.\llEHTUR.\: .\ parlir d as 14:00 ll•u·a, do dia Jl <k ~lain <il' 2.Ulio. n:o 
~:11 :1 t.ll' rruniC•t-'1'> tJn 1~ :1çu ;\lunidp:ll. t·m Nu' a C:1111u. P:lf;ln:i.. 

,\\'ISO I> E I.ICil,\C,:,\o -l'ROC'ESSO l.ICI'IX I'ÓIU O u" 112:;12111 1o 
I,H.EC \o, n:1 l'unna Pn., l'nri:ll u" OI Ct/21116- P ,\1 ~C 
OH.JETO: \quhi,·i'.u th: llur.a:o. \I:'Hjttiu:l\. l'uurur un · l'-'IH'l'ÍCl·:t\'t,.._., l'tll 

~dil :tl. I 
AH ERTUIL\: ,\ J):lrlir da:o. 15:UII l lur:h du db .1 1 til· ,\1:\iu tiL· 2.1JI(•. na 

.~~ a l : l th• nun iÔl'.'i tio l':l ·o .\ lunicipat , (' 111 "nvn C:wlu. J':H':Ii) :Í. 

AVISO OE LI CI 1',\ÇÃO- 1'1\0CI::SSO LI C ITATORIO 11'' O!lo/!11;(, 
P IH:O:C.\.0. n:1 furm:• P•·t'!ll('m·ial n"O I712UHt- 1' :'\l~C 
Oll.ll~TO: A11Ui'l.i\'i"1u dt• tu~lrumcnth' j\ lu,kai\ ~· uult'll:. - t•• u:..:t::u,:l 

PROJO\'Ei\1. cunfuruu· l'-'P~l·ili r . I\'Ô\'!- l'llll'dit:d. 
ABEitT lHL\: A.· p:lft ir d:l" 15:."\11 llo•·:,s 1lu dia Jl d ~· \laio th· 2. 1/ IC •• 11:1 I 
.'1:.1:1 d'-' n •uniút'"i cln P:1~·o .:\'luuãcip:l1. em~~'' :t C:wlu. P:tr:ln:'a. 
",· rso rn: ucrr,\ç.i.o - 1'ROn:sso u{rTAn·miO 11" 1127/2111 ~~ -

r ru:C.\0. 11:1 form.1 l'n·.,olloialll" UIS/211 1<o -I'~I'>:C 
OIUI':TO: :\quisi~·t10 d~ Equi p;tml"ntos til' l u l'nrm:ít ii.':\ , ~·ldrnl·h·lrilnkus l' 
uu lt u::t it~n::t. l.'ilnl'urmt• csp,:dlil':l~11t s 1.'111 c:dit:d. 
AIIERTIJRA: ,\ panir d:1> 16:1S llora> 110 1li:1 .11 11<- M:lio 11<- 2.11 16, 11:1 
:.31:1 de n-unitit·s du 1):1 \' U :'\luuidp:•1.l·m i"\0,:1 C:111lu. Par:ut:·, 

,\ (Johl.1 C:l•m 1ntc iu, kur d1• Ed1t,11, :tlh'\t•~ ~: tllfon~ta<;Õl':O: J'tlJ.:I.~.u :-.·r 

su1i~· • l ad\~~ 11:1 P R~I·tl"l URA MUi\' I L' I P ~\L DE NOVA l"t\NTU - PARA NA. ;un!P .1 
IJivh.J,, :k Li.:ll:t\"oil'l, li• I horjnn d;•~ :-I:JO ~s 11 :00 I h\.' ,!:\~ 1•1:<)(1 ~~ 17:!10 li' 

.\ lRTOi\ .\.\1 o .'IIO ,\C;\OI.Ii'' 

L. __________ _:lc;'r.:..l' :.:_k;:_il ::.u;:.~l.:.:•:.::"l:.::il'iJ •· •-1 --------
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:111;1"1CÍI' IO Ur: !\0\',\ C.\;\"'1 t: 

SEilll/1',\ 1(,\NAl'll>.\IJE -I' A" 
Elll't'.\1. DI:: l'ltEG.\0 I'RE~E:'>IC L\ 1. 1'\" 111.1 20H•. 

O Ml:.'\ICII' IO de :<lO\' A CA!\Tl,, !Urna púb licv quo'" f()'()() (dez) l11•1a.< do 

<l ia 31 d~.· ;\bhl ~h.· 2.U ió. 11.1 S.:d..: d:~ Pn:h.:itur;l ,\lu.ll~ip.ll lh: 'h, \a C ,lnlu. 

f:::t<~~!u do l'.:rJn;i. ~ ~·aliz~n·:'l l !t.:Í l<~\'~0 11:1 llht\Lllid.llk Pn.·g;h • l'r~·:..\'IK I:II. ,:u ••Pu I 
ml.' nor pn·"·c), 1':1r:1 aqui:-.i'{:io ,k• I :()U I I''\~t l:NT<) ROL)( )V JAI{J() dl: a'-·,,rJ ,, 

l"Oil\ ~-'P'-·~·itiCI\" ll~·~ d<l í..'dlla\. 
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OI C' i\~ 1 1!\ 1 1 ,\0 OI ~R2.500,00 1)(/ 
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ser .;oli~ilad~h jlu\t u au Pn:gm:iru 1-': l l':tni ;\brb Arulr:Hil·l Par:tn:L Br:l'lil -

T<lrfo11o (0·11) J527- 12M I F a<: (114 1) J52712N I t·:-mail 

pntncanlu(Ít ig.l'tllll.h r . r\ P01:-.la Tl·~.: ni~·;l. cum u int ~·•m h.·ur d,l Fd tl.d ~..· 
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I 
I'RI'GI IE!I(O 

l:l~·;ani ~bri~t .\ndr.1dl.' l 
41oCJ/2016 

Noha Esperança 

A \'ISO 111-: UC'I L\(',\0 
U ~luni~·i;)h· d..: ,'\v\ :1 E~!)..:r.ul~·J. F .t:tdt• d~, l'.•r.u:;L 1\l:liJ 

\-llllh~,.·~·uu~I\IH do\S llltl.·r ... ·.~,,llius, ~111 .. · IM<.I 1\.:-<.III/:.H .1\."ll,o\::-lu 1\.1 111•1\LIIll:td .. • 

l" unud:t d'-=(Pn:(;\1 n'' 005.':-!016-PMi\t·. du tipu 1\h·nur 1',-t'\'u, ..: r..:!!IIIJ.' tk 
''·"'•"l·•iu L I I'JtEI'I ,\IM I'OR I' IH,('() CI.Oil,\1.. 
llu Ohjc10 d :1 l. i dla~:iu: CONTRAT,\('AO DI I ' li'RIS\ 1)(1 RA~IC 1 lll; 
F'>:tiE!\IIAIUA I'AR \ EXI'CU('AO llf REFOR\1.\ I· A\11'1.1.1(. iO :\11 
POSTO DE SAGIW VIl.,\ REGI 'iA. LOC.\LIZAI>Il "'" A\' 'I \SSI) ll \ 
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f'REC.t\0 I'R(SEC"CIAL ;"." Ll/2111(. 

PROCESSO LICITATÚRIO n• 022.2011• 
PREGÃO, 11;1 fu1 n 1.1 flr~~~u.:i :d n~ fl l 3120 16- PMNC 
OllJt.::Tü : r\~jUi:t11.::iu \k OI Catninhâo C:u;;11 11 b:•. l'\)llfurmc ~·~p..:..:i
li ..:::u;:ôcs Clll cJil:tl. 
ABERT URA: Â p.mir J J:<õ 10:00 l h._1r.n: Jl> Ui~~ 31 Jc M:~io Uc:! 016. 
n:1 :i:Jl~ de reunlüc$ 'lo Poço Municip:\1, ~~~~ Nuv:1 C;,ntu, P:uunj, 
J\ I'J.!IOt:l com inh!IN IC\)t d~.\ f:dit~l. ~nexos e inf\,muçõ~s ro<lcr.lo ser 
•nlici<•dos na PREFEITURA ~IUNICIPI\L DE NO\'/\ CANTU • 
PARA~A. ju1un a Oivis.ão d.:" Licit:.~ão, no hncirio d.:u.: 9:00 :is 11 :OU 
Hs. c tbs 14:00 5:o. 17:011 l-ls. T .. :h:r0uc!F3x: (44) 35271363 • 3527-
1281 • pmnc;)nru<e;•~;.çotn.br 

I 'IH~C,\Q !• tu :SI-.:1\CIAL :\' 1 ~/lUi li 

PROCESSO LICITATÚRIO n .. 0.2Y2011í 
PKEGÃO, n:• forma Prc~..:n.:i.tl nJ 11141201/'i. I'MNC 
OBJETO: 1\qm:-~içJ,, ti..- Peça~ c S.:r\'iç,,s. rurJ Caminhão. cor.limn~ 
~~rccilic.:aç(!cs em ~lht:ll. 
ABERTURA: t-\ par1ir d.1s 11:00 llurJ~ do Dil J I de l\laio de 2.U ICt, 
na sala de n:uui3~:s tlll Pii\'U Municipal , ~~~~ Nova C.mtu, Par.m;i. 
A Po1SI:1 com int..:irl.l t~ur c.lo Edit::sl, au~·xoJ c infunn.u;õ~s ()OJ\.·r,j\l s~·r 
~olic it :1do~ n:1 I'REFl: ITURA ~I U:'\' I CII'AL 1)1; NOVA CANl U -
l,A I~ANÁ . j\ml11 :1 IJ ivis:iu de Ltcit o:~ ~·i'ill, m, 1111rf,rió d.1s 1):00 :·, ~ 11:00 
Hs. c Ja~ 14:00 ;'1:> 17;00 lls. Tcld imc/F:1x: (44) 3527 \36]- 352?-
1281 - ptut~..::uuula i~.com.br. 

I'IU~C,\0 r RE..SEi\'CIA L N<t 15!2tH6 

PROCESSO UCITATÔRIU u• 02-F~IJI(, 
rREGAO. n3 fvrm;~ rr .. ~,m~t:•l 11' OI 512016 - PMNC 
OJlJETU: AI.JIIISI\5u 1,k Mat~o: riai.:> J..: Constm~·:io IJ:..Lr.l Rcp.nu <:.111 
Es~o:ob lnf:!IHil - Pru~r. nr:.sit C':tr i nhu~o. cunfllfn \C ~~[lCci fiC:.l\'lk;: \.'111 
..:Ui1:1l. 
ABERTURA: A p.1f\ i1 ,l,,s 1-1 ·00 Hur.1s Jo D i,1 J I ~oh: 1\·laio U..: ::! OI (•, 
na :>.11.1 de r..:1mlV..:~ 1lll PJ1,'1l f>.lunkip.ll, ..: m ~li\ :1 Cantu. P;~r;,n,i, 
!\ I1;~;.~1J cum imdr,, lc\lf d·' Edi~.11. ~mc.\O~.: wl'•trll\.1\'•il!,t J'odcr.i,, ~ .. r 
§oliciJ:adm n:. l'RUEITLilA MVI'\ICJI'AL DE :-\0\/\ CA~TU • 
r ARA:'\Á. junhl :1 Oi\ i~,, dó! Liclt:u.;5u, lht hur~ri11 d;,, 9;11fl ;'" li :OU 
lls:. ,. thH l·!:llU ~u. 17:UU 11". Tdd~lu.:/f.": (-I·H 35l71J(,J • }52"'. 
12"11 - pmu..::mtu(~:tt; ~·um.br. 

l'l<liCAO I'Ht:S~i"C II\L 1<' 1 ~12 0 1 ~ 

1'1\0CESSO LICITATÓI\10 n' <125'201(, 
P I~EGÀO. nJ l~1nm1 Prc)~:~tci:ll n~ 0J(J201fl. PM~C 
OBJETO: Aqui§içill li!: HOI'.:IS M.iqum:1s. conr.mn.: l!~('lc:ciflc::u;ik~ em 
cd:1;ll. 
ABERTURA. À p.•nir ll.is 15:011 1lm:1:' llu Di<l 31 1,k Maiu 1,)..,· 2.UI(1, 
1\J :.oii.J tlo: r\.'U11iU~·~ liU r"''" J\luw~o·ip;tl, \.'lU ~uv.1 C:mtu, Par:mi. 
A l'a~l-1 0:0111 1111\.'ihl 1\.'UI Uu Edl:;.l, :m.:ltOS;: mr~olflll.I(,'Õ..:~ JIUJ..:r:iv s~o·r 
svlio:ii.•Ju, n;• I'Rl .Fl::IIUKA :O. Il.:O.:ICIPAL DE NO\',\ C A!\'1 LJ -
flA Jl AN A. juntü ,1 l>i1 Í);i,l lk U~o:it :l 1,':i~•. nu lwr.irill t.l.t,...: 9.0U à-\ 11 :UO 
~~~- c '-' ·'·" 14:00 ,1:- \7:00 11~. Tl·ll.'fun~·lt-'a >o; (44) 35271363. 3527· 
121\1 - pmn~o:;LilhH~· i~.i:.)m Ur. 

r ltEr.,\o PRESEI"CI/\1. ~ ' 1712111~ 

rRUCESSO UCIT • .\TÚRIO n• Oll• 2111 (o 

PREGÃO. n:'l t"unu~1 Pr~~l·nc1:~ln"' 011n016 • P"-INC 
(JUJl:':TO: A4U1si~·;iu de hbiNIIWillll~ :0.IU$iC:tii o: !lfin~. c, uUIWS ih:m. 
- l,ru!:r.m1a 1, 1~0JOVI~.\ I. l'tlflft,nuc cs~if'u;a~(ks em cJi\J I. 
ABERTURA: À p:udr ~l.1 s 15·30 l lurou: Jo Dia 3 1 U..: Mail'l Jc ~ 0 16, 
11.1 s:~ l :1 de r~:IIIIÍ ÔI.':> tio P;.1ço ~·1un io:ípa l , em Nov:~ C:mtu, Pii r.lii ~Í. 
A P.1s1~ cmn intdro tcnr \hl Edital. :tn ~>.üs ~ inti.)rmaçiiC$ pth!c:r;i,, s~r 
~nliclH1Jo~ 11:1 PREFEITURA MUNICll'AL Dê ~OVA CAXTU -
l'l\Rt\N!\. JUnto;... Dhi$5,, \1.: Ucil~\':in, no hnr.lrio tl:t.'õ 9:00 3,; li :OU 
lli. c d.ts 1-I:OU à~ 17:00 lls. Td.:fon~IF:.x · (-1-1) 3~2713(t3 • 3521-
12SI • pnu~.:;miU{! 1:; . ..:um.br 

PROCI:SSO Lf(' t'I XrlH<. IO n"' 0:!7':'.0 16 
!JRr:.GÃO. n:1 I~L'IlHl Prc~~·n~.! ul "~ O!S /2fllt, • !Jr-.1.\'C 
OUJETCl: 1\qull'il~ ·i,l lk Cquip.uno:nhl$ de l t l l'•lrl\l;I I IC'~. E~~:lt\l l.':l.'tf"· 
nkos c ,lulr,,s 111:1h- Pr•l,t.tama F:\:O.IiLIA P.\J\..1\NJ\E:--JSE. O.:•)nfurm~ 
Ci'po.:..:IIÍo.:;t~\•..:~ ~·111 l'lht:~l. 
ABERTURA. A p:1111r Jas 1~>:15 Jlora:; tlo Oi.1 Jl 1.!.: ~laJtJ d .. ·2.CHC•, 
no~ :><~b J~o· r~uni\h: .. do Paço ~1unio:tp:•l. o.:nt NIJY,t Camu. Parará. 
A l'a~l<~ lo:\'"' 111t .. tr1J ~~·\)r Ju CJi!;tl. :m~.·~,,s..: tnr\lnn:•,,'ks rod,:f;i~,, ).,·r 
~l1lici1:..Jos ll~ PIUJ;UTLiRA :O.t U:--:1C'II'AL DE :"\OVA C'A~'I U • 
PAilANÂ. junto J i)ivtl'.io U;: Licil.1~·:io, nu h\'rárw 1.!.1 .~ 1)·00 ~.~ li :00 
ll s ..: \1.1:- 14 00 :i.; !700 lb Tdcfon.,./r.tx: (411) J527 1J63- JS21· 
12SI - pmuC".tnlll•~i i~.CüL1~ .br. 

'\,nJ CJtUu· t'l{. 11 d~ m.11;1 Jc :'.1)1(, 

AIRTON :\NTU~IO :\GNOUN 
Pr,:kt\,1 
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PREFEITL'RA M\-'1\ICIPAL :--JO\'A ESPERANÇA 

,.\\ I.'O.S IJI. I.JCJlAÇ.\0 
T01\It\ll .\ or I'I{J.:(CJ.Ii '\': 5i2Uif,.l}:\1,\f} 

O Muuidpill d..: N11v:1 1· . .1ip.:·nmç.l. E~1:1J~• ,li , t~a L .lll.l. hltll,t 
püblio:u l>:lr'J l.'unh..:.;iuh.:ll hl li(l) iiH o:rl.'.~.:t.L t.hl:o, 1.{\10.: lhr.i rc.Ll!7.ar Li
c:ita.;;ill IIJ 1\)tHI:diJ.td\.· TIILI\ad.t li.: rn:ço ~~~- ()()5 2UI(;-Pr-,- 1 ~E. ~.lu lq1u 
Ml.!llllr Pr..::C•l. <: r..:~im..:: O"' ~w..::uçã., EMPREITADA POit PRCCO 
GLOBAL. 

Oo OI>JdO do~ Ll~'ll:l\'Jl,: COI'\TRAlAÇÀO In:! EMI'RES.\ 
OU RAMO DE E~GENIIARI ,\ PARA EXE.CUÇ.\0 DE REFOR
~11\ E I\~1PLII\C:.\O NO POSTO DE S.\UDE VIL1\ REGINA. 
L0CALI7.A00 NA AV TASSO D:\ SILVEIRA Sr...', ~.:om rccur.~ol> 
prtwtdlt) do comp,mcnh.: ,\mtllt,L\ :1u du Ãmb llu Jl, !1111:;r.una ~~~ R\.·· 
ttu:il •fio.::u.;iio ,k Unid,JJ\.'Joo U.t...:to:a.-. do:: S;, lld..: (U!lSl, l pruplhl.l a" 
OSS70771i.OOOI Ijt!Oú, o:tu.:lhl :~ 11" ~snonos, .:nnforme s llio: ite~ç:i,) dJ 
So:crd .lll:\ :\ ltmic:ip:sl d~: Sai"'"'· 

Dv rcc~billK'I\hl \.' •• _l>.·nur.l tl{'\:0: 1!0\'.:l..tpi!S' o~ ~'f\\· Ciu~·~·~ $\.'• 

roio r\.'o:..:bidus :ué ;,s U\h~:t1:11:t, du Uta l"1.k junh~' ,~,: 2CIIfi. s~:mlll "}Ul' 

~~~~:~ ~~~~~:~;~33 s~·r;:~~~~:::~'~; .... ,i;~f.~~:::~.~\t~l~~\~·~,~~1111\.')1\1~1 dia, ~/' 1)1) 

~bis mfur m.wi1.: • ..: -.:l,pi.l:< du E~obt;!l I~•Jcdu ,-çr ,,lnul.l:> "" 
l.'rmt•~k Uc Com(Jf,b .: lku:L,·:.o::;, m> \:ur;iri~t J..:. ~"'1'~\li.-nl~. tk h'
~unJ:, a SC)o.l:~ f~:ira, J.b U~h ;',..; I lh3hmm. c Jo~.• 13h3Umht a~ 17h. :1:1 
A\'~o•uirl;~ Roch:~ P11111h•1. 1 ·15~. td~t<lth: ~~-1-J~S.! 45·15). t j,'( ~~-):!5:! 
454$ - "cm.Lil" l io:il;i\',Jol :rU\ll\ .!<.!.' JI'"f"ll~':t.pq:.uv.b•. l 

TO:\IAUA 1>1-: l'ltEÇ()."t N~ M20lt,~11M~lf 

O Município d~ NM:. E;;Jio:r.u•ç:l, E$;t:ld('l tlu Jl:•r;~n:l , hlrn:l 
público fi;JrJ COnho:citn~llhl dUj UU~n,:ssathl!i, (ji.IC (;t{"j f~;;l!inr J.i. 
citot.;:iv na muc.l;tlitbJ..: T,,maU.t ~1.: ('n:('o n•. 00(,.:!016-l'M:\E, c.lo titlO 
M .. ·nor Pr..:f~o, ..: r~·&!i1u~· J, \.·•n·~,;u,·;:o EMrREITAI>A POR PREÇO 
(il.ClBAL. 

Du OhFhl "~·' Ltl'tt.t\;h, CONTRATAÇÃO OE E~I'RES.\ 
1>0 Rr\MO I>E ENGI·.NI!t\f(lr\ JIAR..-\ EXECUÇ,\Q DE RLI-OR
:0.1/\ L: /\~II'L!t\rAo ;\0 POSTO I>E S/\ÜUt:. t'I·N'IRJ\ L, LO~ 
CJ\LIZADü NA l<.UJ\ f>.IARI.'S AI.VES CAMAR\iO SIN. O.:IH!l r\.·
.;ut~M provid''~' tl•l O:ILil\f'ttlh' Lih: 1\mpii.K:il\ li•' Amimo ~·i l'fflt;lant ~L 

~:~51~~~~ 7'~~~~~:~~·;\1 :i;(11: ~ ~· ~ 1.,\ ::.~~~~:,'.:·~llJ\ ; ~~,'::;!(1,11~· \ ~·:;:·::I~ 1: \li', ~~.s ~~,';:.::~:~~~~;I :J1:: 
s~·u~·l.lfl.l r>.lull!.tp.il '"' :-. 1\.\1.: 

Uo f\.."\.t.:h'tll.:l\1•• \.' ;~h\.·rlur •• ll••:· ..:mdi·J'\.'" th ~ll\''"'''ll~"!> /'O:· 

r:iu I'O.:c~·hidns :.11~· ~h I '"I :--1~U1 ,lu ,h;; : · dl.' JUni•.J ti..: :!li H•. )i~·n,lo '\~1\.' 
)o\!~S.ill Jl\:b:IC:\ 1'•11 ~~ ,ln,·OYI J ~· JU ig.lll1\.'hh' ~.-1',1 nu ~~~~1\lol c.lta. :\:; 
1-l.hJilmm. 11;1 ~.d,, LI~· r..:.;11iitú da !'td\:uur •• \h111i.:1p.•l 

~lais miOnn ,,·,\no: ,;,1, ... s ,,,, Edit.•l t"'•kr.il'l 'jr ohtuh~ "" 
Un~ol,ldO: d;: c~'lll)'r.l.' I! l lll(,l\ ll.:,,, !lU ho.)r:iiiiJ do.: c' pcd l.!l\11:, d.: !\\!• 

~~~~~~-~~~i\J:, R~~::,:~~;:·~;~~~:~. ~:~'s~~:~ ~ ~i~'t~1~:~·;r44~fi'S2' ~~~~~).' ~~~~4!,~~2s~ 
-'545 • '\•tnai l" lio:i\,j(o;,JI 'If~l ' l ll l i'IIC')Jll'f:lll..;,l.pr.);:IIV.hr . 

PREFEITURA ~IU:'-/ICII'.\1. DE 1\'0V,\ L.\R;\NJEIRAS 

.\\'1.'0 lll. I.ICIT.\C,iO ~ 
('(J(\'('O!Wf:.'\C'IA ~- 212(1111·1'1'11,'\l_,. 

O f\.!umdp;u 11.: N('t\.tl:lr;LIIj..:ir;t,, F~1.1du do 1 ';~ ;ln.'l, .tlf:t\..;:.-. 
1.b Cmni . .;~:h• Jl.:ruun..:nl~ de LIO:II.t\'·itt, 1u1u.1 plthl i.-,, ,, r\:.dl/:1\.~•' d;t 
li~llól\;i\) 11:1 HluJ.tJÍti.IJ,• (\11\~. 'ttt(•.t,:i:! 11~ fi~ :tq(..,)'~)\'1., llj)U IU..:IIlll 

~~~~~i~i~~1.0:i2~~J:' •r.;~i{u~!·11<~1~·' G1
1 ~~~:~~ ~:~:ti~':.,~~~ 1 ~~~ 1 ~·· dl':u!~'"~~~:~,~ 

(12) J(t37-l l4S, cuj,, ''bJ>:III .;. :. Cumrala\'oio J..: O.:IIIJIIC~~ em r .. ·gimc 
tio.: cml'r.:ÍI;u.!a pllr JlO:\''-' illvhal .: int.-gr.:.l, l'·'r"' \!-~~'l''-'~;',u Uo: p..1~ 
'in~.:ula..;:io C' ~JU. IIilio: .• \·;ill -~~· \i. L~ urh .. m::....; 1111 Munil.'i{lj,) tJc :-\,n·:t 
LarJII ÍC U';.!S, ç ,,m t.:LurJoo•'·' ' ''' 1'.\('2 - l"•ILII I':tl•) ele Ft l:HI\.IJ IIll.' l\lll 
04 1::!29J-52 • i'l'•l t-\1':.1!\1;1 f•r\t•TI:i!l~pnl h.' C (;(l:ltmp.Hild.l llU IIICI[);L!. Ü 
..:tl!td .c ) o:us :ln l.'xu ... j>ulh.:r:h' s..:r f,;ttrad o~ 11.1 .:>..:c.l~· lr' l'r\.·r..:uura 
~hm i<.:IJ1:11. nu \.'llll o:r.:~·u SIIJU .tdt.ldu, juultl illl IJ\.'p:u1.111l\.'lllll U.: Li
ciiJÇileS ou :llr~\'~.; c.ln E-m.ul Jicit~ICJOI,!!Il,l\'.l [.lr;mJI!IrJ~ pr.~m.tlr ~ 
"\\ w uoval,,r.mJo.:•tJs.pr ft.v\,br. 

JlL>Jo:r..i~, p:~rlt~·il)Jr hkbs J .. ~:mprc~:l:~o c~~J~t~H••~I;•I' 

N•a, L··· !llllrO-' -" .. rK li \r~ 111-II.J l • .!fi Ih. 
\:\LI'li·C'IR . .\LVI·S DI' \II'!)EIIWS 
I 1.''"; -~,11. d \ (_ •'! o)',. ,1 <I•· lt -I ir L 1-' 

J'I{EFE ITURi\ ~J L::-.: IC I P.\l DI .PE ,\II I~U 

\\'1::-oO 111 \lllt\l(lllJli.\l , ,\11 I 
I'Tlr<.AD l'ld·.\F~('l .t\1. .. \'" t~:2Uiú 

l'!f.U('[SSO LIC1TATU){IO s· H I~ :!IIIC• 
[,,111\lll;tl\dll 1h .lloh•<> '''' í'h'~~''·' hc1!.11Úfhl Jm '"l"it!r.lh.', 

tllh\.'n l1 o,.JU.: .1 li.:ii .... Ju ''t: uu n P••·~\!•lll\\\. ilh' J,~ ;,l .:('l;lll\ d. '''-~im. 
t..'\11\1 luuJ:un.ntu nu·'"· t· , ltl~o hU À XII J.• 1...:• n. ll1.:1i.:!(l'.:_(l()l, 
110:\IULOGO ~~ 1'1.:r.iu 1'r~·,, lh.;; .. ln.· fl!5·.:.rt!(,, li •• IIJ'" (t: .. w•r pio..'\' li 
f'l\f 110:111. Clllll J :HIJILdiC;L\';in f~·11.1 Jlo!b f'r..-e,~fh,:Jt. l i,lu:i ll~·t" ll. J I, (J I4, 
015, U20, 0:!2. t)lf,, (lJ•I l' ():S !t ctnpt<.:).l I P_ CiAli..AU Z- r-. lli ~ m 
it..:ll) O.lO, O.t I. 0.\7 ..: 0{1 :• \.'t 11p1\:~;• S 1>0 LAti O • J.::Ql/II'A· 

~·~i;~~~\ ~:~~~:~~~s;;~~;:(~~ ~~)I {: ,fi-~ ri. ut~ ,';~~r(~~2 A';ifc ()~).z·,.~~~~ 
TA('1)0 Lfi)A. t-.lf:; ~oiS il1'lh 00(,, 1)()7, fll2. 021 1: OJf1 ;\ ~mpn:.~:\ \' 
I. MAQUINAS t: FQl'll'\\li:''TOS LTDA. ,, ilo:m u;i ã o:m;Jr .. ·s,, 
AC:S DE Al~tEIDA - tU~IH{CfO E SI:RVI('OS ~ :0.1E: 0) IICII~ 

OI':, 0.)Q, fl50, ll5 1 t' 055;: ~:npro:..;a A [1 \ZI:o\.'\TO Mt\1(\~(i,\. 
\I E. lh llo:n..; 0\7, O::!Jo: :; li-I.S l <.:lllf'r..:~a n. F_ SCI.\'I~~TI<.r • H)U
JIA .\1 1 ~NTOS E \IOV1~f.'): (I~ 11..-n.~ uwo~. 1110. u~ 1 f).'J. n.11 c o-;<. , 
..;:mpr~·.~~~ ('Q('.lEit.(' IAL 1·.1 11\\1· l:lltELI . 1\ l E : ti." lklll' IJ(l•l, (J\h 
H\1$, 0 ! '), tlJ~. ().\(), 0·12. IJIIJ .,. (J,M u 1:111(11\.'\:t I'AULINi:.t,\ LO!
TER~IA~N REIS • MF; ..:: Ulo 11..::1~ 001. 0::!3, U2~. 03S .: U3'J ·* 
l.!nlpr..::.;~ ERALDO B. DE ULIVCIRA E CIA. LTDr\. \·I E. ~..:llu11t1,1 
11 julg.tnl~ntu proti.:mlo. 

I'C .. hH ~·I'R. : de m.:lin J~ 2lllt• 
CLI\UDINEI 1\NTO>IIO Yll:->(1110 

Pr,;f~;l.\l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINI I1\IS 

EXTIUTO lll' ('() ,~I R.\TO 

f:x uato: TC"rlllll de R~: tun.tÇÜ•I ~~~· (.\m\..!llio n." OOM-!010 Ohj~to 0;1r 
cont inuiJ:uk ;'O (IUII..: d~· arl\la ai.: fu,I!O :11.•) ;o;o.:u.~ inl...: '1011lló P.~r 
ti~o:tf~~ Sutll:rtlll..:nJ~·n.:i.J d.t l'•1lki.1 h·J~ol';ll J.: Cutili'>/ .,. f'•~· ."~Ílllf;t 
MuniCIIl:ll c.lc l'inh;d~. s.c:,n.ll.ilh\S, Rth .. .llhl f..:rrciro~ h;m.:~l - .'\u
r .. ·riut..: ln.!\.'111~' R\.•!!io.'Jil:J!. 1,: Lmz. (iuui.Lrt\.' Alh') - f'rd"..:ilt) 1\I•UI\.:11'·'' 
Jc, l'u_lh··i~ l'r~llll il..:. \i~.:-w.:1.1: IIS tc•:l..:,lt ~nns :1 ~·nu t:u ''' J•ll · 
tlltc:J..;."' U:H;1 •li: t\s_~:n;ot ·.tr:..: 1)~.'1:!/:!.CII S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE I'IR.\QUi\RA 

EXTRA'! OS OJ: lld<.í\IOS i\DITJ\'0.' 

2" TERMO ADITIVO - !•RC(i.\0 I'R~SE~CIAL n." 45;~1115- aqUI· 
Si1,'.iQ J.: 111Jkrt3) d.:: C:(\11~1111\0 t)(IC'In\('lhl~ICO C lnSifUilll.'n\.11~ 
1\l.l 131112015 ·RIO I.OGICA OISTRIIlUIDClkA EIRf-1.1. CNPJ <oh 
n .. Otd 7S.?O~IOOOI-12. OhJ~o:lu: .:~lt.:r.lç.iu J.J:; g..:~toro:~ U..: cflntr.•tu 
IJ.JI>I JJ .MLn.lhU'J, 06 J..: 111.1]\ 1 J~ !016 AtJ 1321.!01) - IJI\1.1~\ 
t'I'MG • MATERIAL CIRLI){GIC'O LI DA ~ ('.'I'J !ot·b n: 
J2.'J27.!'17(\oi i(Jf)J.(J7 ~Jhj-:111 : .IJkJ,I~'.'II} tk ~~,;.) 1 \Jh'.; d~· 0.:1)1!11';111) 1" r~·
>:\.jll ilil~t i u l:t.:l)I!Úmico l 'ill:uh.:~·Í rol do ll,·m \ !)(. • lu v;J L'irúrl!i..:a .:v 
h:n lli'.IC\a n." 7,11. qu\.' pa.•s:t n ;.,. r ,, LthH UJ\ii.'Lrin ele RS. ti,IJ·Wil 
(llJl\ .:nl,J 1' qu:11 rü c,;oni.JI 'II~I. U;na d,1 ,1\,\.lll.llu ra : Oú do: m.l i Cl de 
~OI(· 

I" TERMO Alllll\'0- l'RJ-(,.\(1 I'Ji..f:SI .'\l'l \1 1\" ,,~::nb 
t\T.\ IW lU.GISTitO IR !•N.H.CIS S · ~:'1.211:1, • P~1.:11· ,,. .. ·\l
TEI<.Ml-.1> \IATlltJJ\L r-.II:DI('OIIOSl)ll,\1.\ll LliM tJbJ .. Iu Jl
lcr:~,.iu J\.' ~t.:>IUIC!o J~· 1'\'rtlr;lh•~ .,. 1\!njuii;('llh• ~·~unúnu ... ·•t t'.,t~ll\.' \.'~f•' 
tio 11\.' u ft7 - TI;JIInll.t .iUit •ur. \f·\.' ,,,:~'·' ,, 1.r u v.,J..•r u.- ft~ li. IC(II). 
Jt.l\,1 .1q111~1.;;in do: m.·d~~~.n.~ll l • •• - D.tl .• d;• ,,~:;; h l oi i Ura . I '\ \k ,,1.1 1\ J,· 
101ll. AT.\ DE RECii!-.Tl{O lll- I'IO:('OS N.' 2ft.C:!Oif• • U.:t~·.~Mr 
CJAMCU UISTRIUUJlJ()J<.A DL; \ 1UJICJ\ ,\1ENTOS LTlJA. ObJeto 
;Jl t..:r.>çtlo (h.: g~:'lur~:,, d..: lvnlr.l\\.h, p.u •" ,tqu t,'I Ç;-tu d.: 1\ l ~d•nt n~IIIO~ 
IJ.1 1 :~ d.t .~ ~, i n alur.t: 1 ~ IJ~o: 1h11 ~1.: 2CIJ(, ATA DI: RHIISTltO DI·. 
l'lli;('OS N "'17/2U16 - l>~o:1\.n ·.,~~ JIK0110S J, DISTRIBVIDO){A D L 
t-.IFUIC;\MENTOS LTI>A. Obtd•' :dt~·r.,\':~u ti .. L!...:'*w~. t.l.- ..:un
tr;~lu:t, jl.lt:t .I,JU\)1\'•iu J.: ''..:lh~,;.uu~ntu~' 0;,1,1 .J,, .;~.iu.,t ur,, I:.; IJ,: 
;:l·nl J~o: 2Uih. 

I'IU·FUTLRA ~111 1\ IC I J>.\1 DE QuARTO 
CENTF:--JARIO 

.\\ ' ISUS 111·: t,l('lf,\('.\.0 
l·l~CG.\.0 l'td:\l·:NCIAL ;'\w !1/:!IIH• 

O Mun1..:ijliu J~ (Ju.trlu C~::\1\.'U,mu. L.;.J .tc.lu ~I" l'.uan.1, 11•1111 
JlÚhhl.!U Jl,lf.l l'UIIho.'l't!U~'IIh.l J,t\ illl~h').'o,IJ\)~. l(U\.' f , r.j t\.•,oli/;11 l.,. 
l'il;11;.iu 1\;l IIUJ<I:.li~ltd..: l'r~•··:n. 11.1 l'•mna l'r .. ·:;;:n~,;i.ll, ,, 11 ' ' :-.r' 
U!l !UJ( ..... I'MQC'. ~In 11po \II·NOR I'REÇO I'OR 1.01 F, C••J;Ú•rn~..: 
csp~-cafiC.Jd•l n~l f-dil~l. 

Do Ohjo:to: AQUIStr,\o nr M t\TEI{li\L I'I·IMt~{')(;J('() 
E IIRIN()UEDOS 1'.\lt,\ I'AI\()1;1' 1:-:FAN'IIL. 1',\1(;\ AT I Nlli
Ml:-:TO 1>1\S NECI,SSII!Ail l S llO ClNTHO ~~~;~llWM llb 
EDUCA(.'t\0 INFAl\'Tll I.LJii' FAV,\, ~\l n l·u, m..: .,ullnL,, .-....1 d.t S .. ·
..:r..:t:u• tl Mumcip: ,J tia Edth:.u;;id, (.'ulllu".• E.)pun..: 1.: Lll~ l 

D11 l'l't.:l'lllllll'll\Li 1: dl~·rm;,, J•)• \.l<l.lup~·s (I.; \.'1'\~·l·•jll' . ~~
tão r~o:J.:Ouhb :u..- ~n; l.J.hs}flltllll ~Ir• J1J 07 d..: 111nlm li.: :!UI Ci, .•O::lJI,, 
quo: J ~.:~~:t.1 puhhc;~ JUfJ .J'.•~o:rhtt.J..: jul;;mh:nl•' ,. ... ,.,~a" nto.:.,.H,I .hJ 
a.~ :.th)Oflll\11', no r .• ,·u ~llll': lljl;• ' -2·) tio: ..\l>lil~ ',I S .IIJ d.: Ll
i,:il.;t;t"~:-. lu..;,lh.-ad.t nJ \'\.·nnl.1 l>1 !l..:m ... ·r ..... ut St4· ·~1rJ ~.: Stl"·'· ) 1).1, 
.:.:ulhl, "'' Munt\.'ijiH' !.!..: <.h1.t1ll• C~·l\1\.n lflll, C, .. a;al~t J, )1.,rau.i 

,\t ti~ i llillllll.l\'t,._., \.• l\ tj•t: /' .(.o h.IJ I ~ol f•h!U:'tU ~1.'1 t11\' 1J.1) IIU 
s~·h•r lk Ll!.:tl. l\' .. 1~' ) , Ih• '"'' ··"·' ~k ~·\t·~· -! : \.' 111.:, J~· )~' ~111·"·· .. )o')i,l.l• 
fcu>J, \l:h ll~h~OIImm ,,, I :' lt .• \1111!,.\, ~o· 1.L1, IYII)Itllitll tl :'1~ 17h~l/lhn iu, 
11.1 Â\'1.:11\d,t IJL l!cm.· r ~,lll S ~ •t.•tr .. ~· Stlv:~, ~'J· I , O:ct\11•1, 1111 ~hll!ll.: i p i l o 
t\~o: ()u<11 tn C..:nt~u:u · i, ., F~t.t d" "'' l' ,lr,m."t. kk•l',•tl c l'a:o. (ll) )~lt~-
11(J') 

O \lumdpto l:l.' (,)•l,llh• ( : •. .,:n.1ri,, l•l.t.l•' J., I'.11.1C 1 lvmo~ 
rn1hh1u I'·"·' nlllhl·~,;~m~nt.• ·'•" ' "'\.'r,·~~';'J,". lJU\! 1.:1.a ,,.,(•1f.lr ! .1-
~,;l: •• ~·.:u 11.1 uwJ,,IhJ.I ... l', t0,\1 ,\D.-\ IH; I'Kl<..'O" :-•'h ,, 1..:•i111~- I,..,_ 
I'RI~ITAIM tiLUil.-\L, ·'-''' ,, ~·· IXJ~/:!IIIC•-1 .\ I IJI.. . ú.r 1:p11 ,\11·~111< 
PRE('U POR LOTE. ~:uufn 1w.l .:.·) ••·.:lli..: ... !u un E,:•t •l 

L>o1 Ohj\.'h l. CO;'\'I itAl'AC'An DE F\1l ' !U.i:'it-\ DO Rt\:0.10 
1'/\RI\ i·OHNLC!Mr:'\'TO 1>1 \olr\0 ])[; OHRA L Mt\1 r:J<. It\1. l'.\· 
RI\ /1\S 1'/\l..t\Çt\.o J)J~ SI.S I h\lt\S OF I I.Ufl..liNt\(,'.\0 I·:SI10J(.. 
' I JV1\ ~O i\-IUNIC11'10 DI~ Qt.AI<Il> ('1~:'\ 1"1 '\ ,\1~10 I'IC ~o:u:d'un• ~ 
..:.(\,lhckci,lulll• ~,;untr:llu ~.oc r~o:j\1)~\.' !\ ·· XOIL)\0_."';!/11 -1, J~~i11.1.._:1, ~~\li\.' u 
1\lul ... l~·riu Jn Esptork...: ,, i\1um~ipM J..: Qu:u1;t (.'~·r·,c..:n:tn,•/ l 1r. '""n· 
l\1:'1\h,- :<o>lli,·t],l\"~11 tJ:.. S,·~t,I.U 1,1 lfa .'\JIIIIIIhh:!\,j,, 

C.<>le documcn:,, potlo.: ... .:, wnlic3du nu ..:n.~~r...-ço dl.!tr~lmco hnp:/i,,-w,, .nl.~'l.o\JI(.IIL!Itxl..L.k!tJTh. 

pclt> có..ii~IJ Ot)()JlOI (,05\ )002% 
l),,ç ll\.110•' ·'""'"'-'~In c.ll~.lt;lltnl'llll' ~··mh •:.n\.' ~.11· 11~ "lkJ.l ,J, · .:!J IJX 2UIII ljl', llh~llui ,1 

lnt t ;•~·,uu lul.• .I,: (lu'"' h.b! :c.•:. Br:•,tku.• - ILJ'.\1r:hi l. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

.-----------=C,lVP J 77.84 5.3 94/0001-03 
PROCESSO LICITATÓlUO no 025/2016 

COMPRAS E/OU SERIVIÇOS 
I 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas, .... ...GQm Pá Carregadeira, Escavadeira 
Hidráulica e Motoniveladora. 
VALOR ESTIMADO - R$-?31.000,00 (Duzentos c ]rinta e Um Mil Reais): 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILI9ADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃOOR AMENTÁRIA: 6 ~()$'.34~ .J 

J~o]~3 ~!' SJ_tJ:J4?--cPo~-3J~oiJfld 
Fonte : 

DATA: 09 I OS I 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~~ )v'JAtWi2 ~fuk_~----1 
AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 

DATA: Q0; I 05 1 

PARA: 

Visto: J DAIA 00 tO)J/J 
~t-r----- I 
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