Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 034/2016 - Edital
de Tomada de Preços n° 006/2016, que tem como objeto a Contratação de diárias de
Caminhão Caçamba, conforme especificação no Edital.
Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa:

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-749,65, Total R$-149.930,00 (Cento e
Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta Reais):- O. A. VIEIRA, Inscrito no CNPJ
sob o n° 09.676.73110001-26.

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.016.
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU
Estado do Paraná
CNPJ N. 77.845.394/0001 -03
0

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

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

PARECER JURIDICO

Processo Licitatório no 034/2016
Edital de Tomada de Preços no 00612016

Declaro sob as penas da Lei que o Edital do Processo Licitatório n° 034/2016 Edital de Tomada de Preços n° 006/2016, efetuado para Contratação de Caminhão Caçamba, pelo
Município de Nova Cantu, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em
especial às Leis n°. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação.

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Junho de 2.0 16.

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU
Estado do Paraná

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03

//Paço Municipal Martin Krupek"
SCI - Sistema de Controle Interno

Relatório Administrativo n°. 033/2016.
Processo Licitatório n°. 034/2016.
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 006/2016.

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 006/201 6 Contratação de

caminhão caçamba.
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.

Nova Cantu, 17 de Junho de 2016.

É o parecer, s.m.j.

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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br

Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363

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

TERMO DE ADJUDICACÃO
REF: PROCESSO LIClT ATÓRIO N• 03412016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 006/2016
A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, tom a pública a Adjudicaçao,
do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme segue:
LOTEN•OJ-

LOTES E/OU ITENS:
200 Diàrias - R$-749,65 no valor de R$- 149.930,00;

EMPRESA:
O. A VIEIRA
CNPJ-09.676.73110001 -26

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-749,65, Total R$- 149.930,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta Reais): - O. A.
VIEIRA, Inscrito no CNPJ sob o n• 09.676.73110001 -26.
Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 1icitatório, a quem se sinta prejudicada, para
interposição de recurso.

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.01 6.

Comissão de Licitações:
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CONTRATADO: E.C.H SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO lTOA
CNPJ : 11.712.053/0001·51.
OOJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO H• 001/201S
NOVO PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/ 01{2017
DATA DE ASSINATURA: 20/01/2016
PREFEOO 1-IUNIOPAL: )()ÃO UAUOIO ROt<IERO.
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 034/2016
TOMADA DE PREÇOS no 006/2016
Às 15:30 hs (quinze horas e trinta minutos) do dia 14 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de
proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a
Contratação de Empresa para aluguel de 200 diárias de caminhão Caçamba, em conformidade com as disposições
contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes,
que teve como participante as empresas:

EMPRESA /CNPJ
O. A VIEIRA
CNPJ-09.676.731/0001 -26
A BASSÉGIO & CIA LTDA
CNPJ 06.075.906/0001-5 1
Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, apresentaram os
envelopes de n° OI e 02. Iniciou-se então a abertura dos envelopes contendo a documentação de qualificação das
participantes, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a documentação exigida em Edital e foram
qualificadas/habilitadas a participar do referido certame.
Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços das empresas qualificadas,
.
fiorma:
sendo os preços da segumte

EMPRESA:

LOTES E/OU ITENS:

O. A VIEIRA
CNPJ-09.676.731/0001-26
A BASSEGIO & CIA LTDA
CNPJ 06.075.906/0001 -5 1

200 Diárias- R$-749,65 no valor de R$-149.930,00;
200 Diárias - R$-749,75 no valor de R$-149.950,00;

Pelo fato de apresentarem a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o
objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores:
LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-749,65, Total R$-149.930,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil,
Novecentos e Trinta Reais):- O. A. VIEIRA, Inscrito no CNPJ sob o n° 09.676.731/0001-26.
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de
procedimento.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai
assinada pelos presentes.

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016.

Comissão de Licitações/Equipe de Apoio:

~d Ll '- cd.L-

( r--r--. v-.->-~

Participantes:

I

~ G&iíbv ~

e

e

OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

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

ANEXO 111
PROPOSTA DE PREÇOS

Proc. Licitatório n. 0 : 034/2016

TOMADA DE PREÇOS n. 0 : 006/2016

REPRESENTANTE: OZEIA ANTUNES VIEIRA
CPF E RG: 407.605.459-87- 1.964.846-0
CONTA CORRENTE: 12.363-3 AGÊNCIA: 1713-2 BANCO: Banco do Brasil

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo
Licitatório em epigrafe, que trata da Contratação de Diárias de Caminhão Caçamba.

.

LOTE 01- ÚNICO
Item Qtd Unid Descrição

01

200

UN

- Contratação de empresa para Aluguel de
200 (duzentas) diárias de Caminhão
Caçamba (mínima de 10 ml), para
transportes de terra, cascalho e outros,
dentro da área territorial do Município.
- As diárias são de 08 (oito) horas
trabalhadas.
- As despesas decorrentes com motorista,
combustível e manutenção do Veiculo são
por conta da contratada.

Marca

Preço Unit

O. A
VIEIRA&
CIALTDA

R$ 749,65

Preço Total

R$ 149.930,00

Valor Total da Proposta R$ 149.930,00
Cento e quarenta e nove mil e novecentos e trinta reais.
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão.
A proposta terá validade por 06 (seis) meses 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.

Campina da Lagoa- PR., 13 de junho de 2016.

zeia Antunes Vieira - Sócio Administrador

RG: 1.964.846-0- CPF: 407.605.459-87
RUA ANTONIO CHIQUETO N° 608 - CEP 87.345-000
CAMPINA DA LAGOA PARANÁ

Email: vieirapavimentacao@gmail.com Fone: (44) 3452-2762

-·

A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME
CNPJ: 06.075.906/0001 -5 1
A V. Cantú, s.n. 0 , Térreo, Centro
Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000

ANEXO 111
PROPOSTA
Proc. Licitatório n.2: 034/2016

TOMADA DE PREÇOS n.º: 006/2016

EMPRESA: A. BASSÉGIO & CIA LTDA- ME
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 p ro posta de Preços para o Processo Licitatório em
epígrafe, que trata da CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA.
LOTE 01-ÚNICO.

Item

Descrição

Preço Total

01

ALUG UEL DE OlARIAS DE CAM INHAO CAÇAMBA

R$ 149.950,00

Valor total dos Itens: R$ 149.950,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais).
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cont ido no Edit al em questão.
A proposta terá va lid ade por 06 (seis) mese s a partir da data de abertura das propostas.
O preço proposto contempl a todas as despesas necessárias

à execução do contrato, conforme edital de licitação.

Declara ainda, conhecedor de todos os termo s do inst rumento convocatório que rege a supracitada licitação.

1 o6075906/0001-Sl-,
JULIO CE
ASSEG IO
CPF: 4
559-68
Rep. legal da empresa

A.BASSEG IO & CIA LTDA - ME
CN PJ:06.075.906/0001-51

A. Bassegio & C ia. Ltda.
AV. CANT\J, SJN•
CENTRO - CEP 87330-000
NOVA CANTU - PR

10/06/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA -ME
CNPJ: 06.075.906/0001-51
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dív idas 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 Bras il (R FB) e a inscrições em Dívi da 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 prev istas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 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 n2 1.751 , de 02/10/2014.
Emitida às 09:28:19 do dia 10/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2016.'
Código de controle da certidão: C58B .F8F6.574B.61E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATI VA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome : A . BASSEGI O & CIA LT DA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.075 . 906 /0001-5 1
Certidão n°: 55980061/2016
Expedição: 10/06/2016, às 09:32:32
Validade: 06/12/2016 - - 180 (cento e oitenta) d i as, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que A. BASSEGI O & CI A LTDA - ME {MATRIZ E FILIAIS ),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 0 6 .075.90 6 /0001 - 51 , NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhis tas.
Certidão emitida com base no art. 6 42-A da Consolidação das Leis do
Tr abalho, acrescentado pe l a Lei n° 12 . 44 0, de 7 de julho de 2011, e
n a Reso l ução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil i dade dos
Tribunais do Trabalho e estã o atualizados até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expediçã o.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re l ação
a todos os seus estabelec i mento s, agênc ia s ou filiai s.
A aceitação desta ce rtidão condiciona-se à verific a ção de s ua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http ://www .tst .jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO I MPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturai s e j u rídicas
inadimplentes perante a Justi ça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condena tória t ransitada em julgado ou e m
aco r dos judic i ais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e colhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l ei; ou decorren te s
de execução de acor dos firmados perante o Mi nistério Púb l ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

W)} \

10/06/2016

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 , provi dencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

I

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

I

06.075.906/0001-51
MATRIZ

I
I
I
I
I

I

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA D E ABERTURA

07/11 /2003

I
I
I
I
I
I

NOME EMPRESARIAL

A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME

--

TITULO DO ESTABELECIM ENTO (NOME D E FANTASIA)

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EC ONÕMICA PRINCIPAL

43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados ant eriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDARIAS

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipa l
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NAT UREZA JUR IDICA

206-2- SOCIEDAD E EMPRESARIA LIMITADA

IAV CANTU

I
I I~~ERO I TERREO
I
I NOVA CANTU

LOGRADOURO

COMPLEMENTO

I. 87.330-000
C EP

I

I
I

ICENTRO

BAIRRO/DISTRITO

I ~ ~~

MUNICIPIO

ENDEREÇO ELETRÓNICO

I

I

T ELEFONE

~=FEDERATIVO RESPONSÃVEL ( EFR)

IATIVA

SITUAÇÃO CADASTRAL

I

I

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

07/11/2003

j

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

II

I- ·-

~SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPEC IAL

I

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Página: 1/1

Emitido no dia 10/06/2016 às 11:11:21 (data e hora de Brasília).
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
GOVERNO DO ESTADO
se.:retana de l" aunde

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 014796428-57

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 08/10/2016- Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 da 1
Emitido via lntamet Pública (1010612016 09:31:23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVACANTU
1963- 2013

Eu !}~ ffWth :Oeóta JfuWúa

-==PAR A N Á-===-cNPJ -77.845.394/0001-03

"Paço Municipal Martin Krupek"

N° 086/2016
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 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, 14 de Junho de 2016.

")
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REGIA~O'RClN1Cfó6S SANTOS
Responsável peiQ setor de Tributação

4f i

Rua Bahia 85 - Centro- Nova Cantu - PR
Fone (44) 3527-1281 Fax 3S27-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.go~j)r

www.na11acantu.pr.ga11.br

10/06/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC FSimprim ir Papel.asp?VARPessoaM atriz= 14703015&VAR Pessoa= 14703015&VAR Uf= PR&V...
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CAIXA =CONÓC\•1 C.t>, FEDERA L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Socia l:
Endereço:

0607590610001-51
A BASSEGIO E CIA LTDA
AV CANTU SN SN TERREO

I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330 -000

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, certi fica 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/o u encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/05/2016 a 29/06/2016
Certificação Número: 2016053101581911087790

Informação obtida em 10/ 06/ 2016, às 09:30:40.

A utili zação deste Certificado pa r a os fins previstos em Lei está
condicionada à veri ficação de aut enticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

I

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1 4703015&VARPessoa=14703015&VARUf=PR&VARinsc...
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BANCO DO BRASIL S.A.
AU10-ATHIDIMENTO

17.02.53

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERCNCIA
AGENCIA: 2349-3
CONTA:
Cl !l.~lE: A BASSEGIO &CfA LTOA
Ff t iUAIJO POR: ARMTNDO BASSEClíJ ,Jf<

I

10.631-X

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro maior. casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta
cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR CEP 87.345-000 . portador da Cédula de
Identidade RG n. 1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87
e JOSIAS FERREIRA VIEIRA. brasileiro. maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado
junto à Rua Antonio Chiqueto, 608, centro. nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR,
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77; sócios da O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME e terá sede
e domicilio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa
- PR, CEP 87.345-000 inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26 devidamente registrada
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010 , com alterações sob n. 20109327209 em 23/09/2010; sob n.
20123702810 em 15/05/2012; sob n. 2012608112 3 em 07/12/2012 e sob n. 20134951140 em 21
de agosto de 2013, resolvem alterar o contrato social e alterações havidas e o fazem por este
instrumento na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1•. DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) totalmente integralizados, passa ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
sendo que R$ 80.000.00 (oitenta mil reais) são integralizados aproveitando ucro acumulado no
exercício apurado no balanço patrimonial com encerramento em 31/12/2014, dividido em
200.000 (duzentas mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um real cada uma).
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

R$ 198.000.00
R$
2.000,00
R$ 200.000,00

CLÁUSULA 2•. DA INALTERAÇÃO atingidas por esta alteração.

QUOTAS
198.000
2.000
200.000

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não

CLÁUSULA J•. DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas, resolvem
consolidar o contrato social e alterações. adequando-se a Lei 10.406 de 10/01/2002 com a
seguinte redação:
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME"
CNPJ n. 09.676.731/0001-26
NIRE n. 41206789045
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior casado sob o regime de comunhão parc1al de bens,
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n.
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior, empresário. solteiro residente e domiciliado junto à Rua
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR CEP 87.345000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente inscrito no
CPF sob o n. 065.042.049-77 , que tem entre si constituída uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e
tem sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina
da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26 devidamente
registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010.
1a.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME e terá sede e
domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro , nesta cidade e Comarca de Camp;na da LagoaPR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26. devidamente registrada na
M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 03/07/2008,
com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 41206789045 em
07/06/2010, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo as disposições legais vigentes.
2a.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades no dia
03/07/2008.
3a.: O capital da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , totalmente integralizados,
dividido em 200.000 (duzentos mil quotas) cada uma e ficando assim distribuldo.
QUOTAS

SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

R$ 198.000.00
R$ 2.000,00
R$ 200.000,00

198.000
2.000
200.000

4a_: As quotas são indivislveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço,
direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.
5a.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, nós termos da lei em vigor.
6a.: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo de: 42.11-1 -01 -Construção de rodovias e
ferrovias e ramos secundários de: 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas; 38.11-4-00 - Coleta de
resíduos não-perigosos· 41.20-4-00 - Construção de edifícios. 49.29-9-01 - Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 - Serviços de
engenharia.
7a_: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida individualmente pelo
sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar
todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

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

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente. constituírem, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.
83 .: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a título de remuneração
"Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que será levada a conta
de despesas administrativas.
ga.: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser
procedido o Balanço patrimonial da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às quotas
que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos sócios. serem distribuídos ou
ficarem em reserva na sociedade.

Parágrafo Único: As deliberações sociais. ainda que impliquem em alteração contratual não
poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a maioria absoluta do capital
social da empresa, e sim por comum acordo.
10a.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou
outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a liquidação e
solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros do "de cujus" quitados de
seus haveres, se existirem, estes de conformidade com o Formal de Partilha, devidamente
homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de
ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive, apresentando para arquivamento o
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.
Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por parte dos
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar,
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo impedimento legal quanto à
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos sócios
sobreviventes.
11 3 . : O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade.
123 A sociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestação de
contas e demais deliberações, com base no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 de
14/12/2006.

1°- As deliberações, sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Le' Complementar n°. 123
de 14/12/2006.
~ - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios e obedecera a
quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002.
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societario com exceção da
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.
138 .: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa- Pr, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e por seus herdeiros, a
cumpri-lo em todos os seus termos .

Ca"j!Pa

~a-Lagoa- PR, 06 de abril de 2015.
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JUNTA COMERCIAL 00 PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE
CERTIFICOOREGISTROEM 08,04/2015
SOBNÚMER0:20l52522409
Protocolo: 151252240..9. DE 08/0412015
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/C ...

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: O. A . VIEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.676.731/0001-26
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n~ 5.172, de 25 de outubro de 1966Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçao para fins de certificaçao da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dfvida 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 administraçao direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas aUneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991 .
A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçao de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:42:06 do dia 12/04/2016 <hora e data de Brasrlia>.
Válida até 09/10/2016/
Código de controle da certidão: CC72.E7FF.4D15.A41D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

0967673110001-26
O A VIEIRA

RUA ANTONIO CHIQUETO 608 SEDE I CENTRO
PR I 87345-000

I

CAMPINA DA ~GOA

I

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

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

Validade: 05/06/2016 a 04/07/2016/
Certificação Número: 2016060506593155432853

Informação obtida em 14/06/2016, às 13:11:52.

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

www.calxa.gov.br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

•

PARA NA
GOVERNO 00 ESTADO
~'-Pu.ncllll

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 014812508-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.676.731/0001-26
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12110/2016·- Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
'WWN fazenda pr goy.br

Plgina1de1
Eml!ído llialni!Nrret Plíblica (1o41'1J61:201613:15:35}

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos para os devidos fins, que revendo em
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não
encontrar nenhum débito em nome da firma: O. A. VIEIRA & CIA LTDA
- ME, firma estabelecida à Rua Antonio Chiqueto, no 608, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n°.
09.676.731/0001-26, com inscrição Municipal n°. 5.4.2354, com o ramo
de atividade de: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, não
havendo, portanto nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais.

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos
a presente certidão para que surta seus efeitos legais.

Campina da Lagoa- Paraná, 25 de Maio de 2016.

Oir. Oepto. de Tributação.

'--

Praça João XXJH, 996 - Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000
Telefax- (Oxx44) 3542 2303 I 3542 2432
CNPJ 76950070/0001-72 triburacao@campinadalaqoa.pr.qov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS }
CNPJ: 09.676.731/0001-26
Certidão no: 57452417/2016
Expedição: 14/06/2016, às 13:20:36
Validade: 10/12/2016 - 180 (cento e oitenta } dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME (MATRIZ B FILIAIS),
inscrito(a} no CNPJ sob o no 09.676.731/0001-26, 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 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s } dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
Internet (ht tp: I /www. tst. jus . br)
Certidão emitida gratuitamente .
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-Impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

l

NÚt.ERO DE INSCRIÇ10

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATAOEABERTURA
0310712008
CADASTRAL

09.676.73110001-26

MATRIZ

I

I
I

NOt.E EMPRESARIAL

. O. A. VIEIRA & CIA LTDA -ME
I

~DO ESTABELECihENTO (NOt.E DE FANTASIAI

I

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDAOE ECONOMICA PRINCIPAL

42.11-1-01 - Construçlo de rodovias e ferrovia
CÓOIGO E DESCRiç.fa DAS ATMDAOES ECONOMicAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-G3- Manutençlo de redes de distribuiçlo de energia elétrica
42.13-8-00 -Obras de urtNinizaçlo - ruas, praças e calçadas
38.11-4-00 -Coleta de residuoe nJo.perigoeoe
41.20-4-00- Construçlo de ecllficios
49.29-9-01 -Transporta rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.12-0-00 • Serviços de engentun'la

I

cóDIGO E DESCRiç.fa DA NATUREZA JURIDICA

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA UMTADA

I

LOGRADOURO

. R ANTONIO CHIQUETO

I

CEP

87.345-000

IB,AjRRO/OISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRONICO

escmodelo@ibest.com.br
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COM>LEt.ENTO

I~

MUNICIPIO

R

. CAMPINA DA LAGOA

I

I

TELEFONE

. (44) 3542-1031

ENTE FEDERATI\0 RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇ10 CADASTRAL

II

DATA DA srru.AÇJo CADASTRAL

0310712008

AnYA
MOThO DE srru.AÇ.Io CADASTRAL

-

SITUAÇ10 ESPECIAL

I

I

~srru.AÇJo ESPECIAL

Aprovado pela lnstruçao Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Página: 1/1

Emitido no dia 14106/2016 às 13:21:03 (data e hora de Brasllia).
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OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

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

ANEXO I

Declaração para Habilitação

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório
Tomada de Preços n° 06/2016, 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 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 ao prazo de contratação, quando convocado, nos termos
constantes no quadro geral do capitulo 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 datas neles estabelecidas.
V - O Proponente não foi declarado inidôneo 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.

Campina da Lagoa- PR., 13 de junho de 2016.

O

1a Antunes Vieira - Sócio Administrador

RG: 1.964.846-0- CPF: 407.605.459-87
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OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

O. A. VIEIRA E CIA L TOA- ME. CNPJ N° 09.676.73110001-26

ANEXO 11
CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o Sr. José Carlos Gomes, portador da Cédula de
Identidade n° 7.099.768-1 e CPF sob n° 024.134.209-08, a participar da Licitação
instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° 006/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
poderes para pronunciar-se em nome de O. A. VIEIRA & CIA LTOA- ME, inscrita sob o
CNPJ n° 09.676.731/0001-26, conferindo-lhe poderes amplos para atuar em todas as
fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, eventualmente,
desistir de recursos, fonnular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame.

Campina da Lagoa- PR., 13 de junho de 2016.

Oz a Antunes Vieira - Sócio Administrador
RG: 1.964.846-0 - CPF: 407.605.459-87
OZEIA ANTUNES VIEIRA
sóCJO ADMINISTRADOR
CPF 407.605.459-87

RUA ANTONIO CHIQUETO N° 608 - CEP 87.345-000
CAMPINA DA LAGOA PARANÁ

Email: vieirapavimentacao@gmail.com Fone: (.U) 3452-2762

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OZEIA ANTUNES VIEIRA. brasileiro maior casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta
cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de
Identidade RG n. 1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87
e JOSIAS FERREIRA VIEIRA, brasileiro. maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado
junto à Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR,
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77; sócios da O. A. VIEIRA & CIA LTOA- ME e terá sede
e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa
- PR. CEP 87.345-000 inscrita no CNPJ sob o n 09.676.731/0001-26 devidamente registrada
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n 41106349868 em
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010, com alterações sob n. 20109327209 em 23/09/2010; sob n.
20123702810 em 15/05/2012; sob n. 2012608112 3 em 07/12/2012 e sob n. 20134951140 em 21
de agosto de 2013. resolvem alterar o contrato social e alterações havidas e o fazem por este
instrumento na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1•. DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) . totalmente integralizados. passa ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
sendo que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são integralizados aproveitando lucro acumulado no
exercício apurado no balanço patrimonial com encerramento em 31/12/2014, dividido em
200.000 (duzentas mil quotas). no valor de R$ 1,00 (um real cada uma).
QUOTAS

SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

R$ 198.000.00
R$ 2.000 00
R$ 200.000.00

198.000
2.000
200 000

CLÁUSULA 2•. DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não
atingidas por esta alteração.
CLÁUSULA 3a. DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas, resolvem
consolidar o contrato social e alterações. adequando-se a Lei 10.406 de 10/01/2002 com a
seguinte redação:
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME"
CNPJ n. 09.676.731/0001-26
NIRE n. 41206789045
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto 608, centro nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n.
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior empresário. solteiro, residente e d e'ONFJE~
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Antonio Chiqueto. 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente inscrito no
CPF sob o n. 065.042.049-77, que tem entre si constituída uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME e
tem sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608 centro. nesta cidade e Comarca de Campina
da Lagoa - PR. CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26, devidamente
registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010.
1a.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME e terá sede e
domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.731/0001-26. devidamente registrada na
M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 03/07/2008,
com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 41206789045 em
07/06/2010, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo as disposições legais vigentes.
2a.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades no dia
03/07/2008.
3a.: O capital da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados,
dividido em 200.000 (duzentos mil quotas) cada uma e ficando assim distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

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

QUOTAS
198.000
2.000
200.000

4 8 .: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço,
direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente
58 .: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social , nós termos da lei em vigor.
6a.: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo de: 42.11-1-01 -Construção de rodovias e
ferrovias e ramos secundários de: 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11-4-00 - Coleta de
resíduos não-perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário
coletivo de passageiros. sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 - Serviços de
engenharia.

sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA. com poderes e atribuições de gerir e admjojstrar os oeaócios

_
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar
todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

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

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente
sociedade, procuradores para período determinado
especificar os atos e operações a serem praticados.

constituírem, em nome da
devendo o instrumento de mandato

aa.: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a título de remuneração
"Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que será levada a conta
de despesas administrativas.
ga.: O ano social coincidirá com o ano civil devendo a 31 de dezembro de cada ano ser
procedido o Balanço patrimonial da sociedade, obedecidas as prescrições egais e técnicas
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às quotas
que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos sócios. serem distribuídos ou
ficarem em reserva na sociedade.

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

1oa.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou
outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a liquidação e,
solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros do "de cujus" quitados de
seus haveres, se existirem , estes de conformidade com o Formal de Partilha , devidamente
homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de
ultimar. definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive apresentando para arquivamento o
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.
Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por parte dos
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar,
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo impedimento legal quanto à
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos socios
sobreviventes.

J

11a.: O Administrador declara. sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
~
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos
:;{)
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou _

r

CONFERE COMt
O ORIGI'NAL

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade
121 A sociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestação de
contas e demais deliberações, com base no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 de
14/12/2006.
1°- As deliberações, soci~is serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123
de 14/12/2006.
~ - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios e obedecera a
quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002.
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societano com exceção da
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/~ 2/2006.
131 .: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato
E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e por seus herdeiros, a
cumpri-lo em todos os seus termos.
~

Camza ~~~agoa - PR 06 de abril de 2015.
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A. BASSEGIO & CIA LIDA

'

. . ... ... . ..

CNPJ No 06.075.906/0001-51
NJ RE 41205128061
··
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

-

-·

ARMJNDO DASSEGIO, de nac ionalidade brasileira, natural da
cidade de Seara. no Estado de Santa Catarina. nasc ido aos 26 dias do mês de Dezembro
do ano de 198 3. fi lha de Julio Bassegio c Picrina I3assani Bassegio, casado em regime
ele Comunhão Parc ial de Bens. empn:süriu. residente e dumiciliado na cidade de t\ova
Cantu, Estado do Paraná, {l J-\\cniJa CmHu Su. C~ntro CEP 87330.000, pot1í1clor da
Cédula de I cknti dad~ Civil registro g.c:ral N° 3.58 .6 13 c:--.pçdidi.l em 26/ 1211938 pelo
Instituto de Identit!cação do Paraná e inscrito no C1dastro de Pessoas Físicas do
tvlinist~rio ela Fazenda sob No 128.406.-+59-0-t. JULIO CEZAR DASSEGIO, de
nacionalidade brasi leira, natural d a cidade ele Umuarama no Estado da Paraná, nascido
aos 18 dias elo mês de Sete mbro do dno de 1963. fil ho ck Armindo I3assegio e Itália
F\.1ntnna Bassc:gio. Casado. em r.::gime de Comunhão Pnrcial de Bens. empresário,
rcsidl·nu.: e domiciliado na ciclaue ele Nova Cantu. Est<.tdo do Paraná. à Rua Rio Grande
do Sul , Centro, CEP 87330.000. portador da Cédul a de Identid ade RG N° R-1. 142.041
expedida eml l/1211981 pelo Instituto de ldentit!caçào de Scmta Catarina e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob N° 491.973.55968.R01VIULO AUGUSTO BASSEGIO, ele nacionalidade brasileira, natural da cidade
de Nové'l Cantu no Estado elo Paraná. nascido aos ~9 dias do mês ele Dezembro do ano
de 1966, filho ck Arminc!o Basscgio c ltalia Fontana Bu:-.segio. casado em regime ele
Comu nhàu Parcial lk Bens, emprcsúrio. resicknte e dom ici liado na cidade de Nova
Cantu Estado do Paraná, à Rua Rio Gramle do Sul Sn, Centro CEP 87330.000, portador
da Céd ula de Jdcnticlade RG N° 3.974.390-6 expedida em ~61 12/ 1966 pelo Instituto de
IJenti li cação elo Paraná e Inscrita no Cadastro ele Pessoas Físicas do Ministério da
l·azenda sob No 598.919 .989-91 e ARMINDO BASSEGlO JUNIOR, de
n ~1 c i on:l l iclade brns ilc:i ra. natural ela cidade de No,·a Cantu no Estado do Paraná, nascido
aos 08 dias elo mês de Setembro do ano de 1969, fi lho de Arminclo Bassegio e Itália
Fontana Bassegio. casado em r.cgi me de Comunhão Parcial de Bens. empresário,
residente e domici liado na cidade de No,·a Cant u Estado du Punmá, ú Avenida Cantu Sn
Cl:ntro CEP 87330.000. portador da Cédula de ldcnticbdc RG N° 4.360.632-8 expedida
em 07/0 511985 pelo Instit uto de lJentificação elo Paraná e in::,crito no Cadastro de
Pessoas do Ministério da fazenda sob N° 740.295.769 -15 ., sócios da Empresa A.

BASSEGIO & CIA LTDA, devidamente estabelecida na Ave nida Cantu Sn Centro
l'l::P

~ 7 33U.UUU

d..::' icbment..::

em No nt Canlu Comarca de Lamptn a da Lagoa l::slado elo Paraná,

inscrita

regis1rada

cb

!'v1.i·vLiunta

Com.:: rcial

do

Paraná

sob

N°

-+120512806 1 ~m 07/ll/2003 ,
Resolvem de com um acordo alternrem o seu contmro social conforme ns c!úusulas
seg uintes:
Cláusula Primeir.t: Retiru-se Ja Sociedade o Sóciu ARVII.\100 BASSEGIO, cedendo
c trun sf~.:ri nd o as suns quotas propon..:iunnlmenLe ~~ caJa sócio sendo 16.667,00
(dezesseis l\ lil Seiscentos Sessenta e Sere) quotas a JULIO CEZAR BASSEGIO,
16.667,00 (dezesseis !vlil Seiscen tos Sessenta e Sete) quotas a ROMULO AUGUSTO
,~
BASSEGlO c 16.666,00 (dezesseis !v1il Seiscentos Sessenta e Seis) quotas a
V
ARIVIINDO llASSEGIO JUJ'\IOR, todas no Valor de 1-\.$ 1,00 lUm Real) Cada uma,
~
que dec l_ara !1aver recebi do o val or integral em _moeda corrente do P~ís. dcmdo plena e
"'\
ge ral qu1taçao de todos os seus haveres ela Sociedade. para nada m::us reclamarem em _
(1)N:f(8f'EteCQMt
tempo algum aos sócios ingressantes. a soci~.:dudc ou /t11 ju '
transferência.
Q QRJGJ'N AL

J

$

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

.. . ..

• •

C híusula Segunda: Que em fu nção da presente alteração contratual, o capital social
ficará assim distribuídos entre os sócios a partir desta data.

Sócios:
Julio Cezar Bnssegio
Rômulo Augusto Bassegio
Arminuo Bassegio Junior
Total .................. ...... ... ...... .. ........ .

-

Quotas
26.667,00
26.667,00
26.666.00
~w.ooo.oo

Capital R$
26.667.00
26.667,00
26 .666,00

80.000,00

Cl:iusula Terceira: Que a empresa A. BASSEGIO & CIA LTDA. que explora o
seguinte ramo:
-+3.1 9.3-00 - Serviços de preparação do terreno: Terraplanagens. Curvas de Nível e
Destacas.
PJssará a explorar o ramo como
Principal 43.1 9.3-00 - Serviços ue preparação do terreno: Terraplanagens, Curvas de
N í ,.d 1:! Dt!stocas.
Secunuária: 49.30.2/01- Transporte Rodoviário de Cargas em Geral.
Clúusula Qua•·ta: permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social
prirnitiYo, não modificadas por esta alteração contratual.
E. por estarem justos e con tratados, assinam o presente em t r~s vias de igual teor e

fo rma.

Nova CnnR.t Pr. , .?..f de \ ,la i o ck 20 I O.
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A BASSEG/0 & C!A L TDA.
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CONTRATO SOCIAL

-

..,..

.......
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ARMINDO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, aturaf' da
cid2de de Seara, no Estado de Santa Catarina. nascidO aos 26 dias do mês de ezeO'Y.fro
do ano de 1938, filha de Julio Bassegio e Picrina Bassan1 Basseg1o. casado e~1e de
Comunhão Parcial de Bens, empresáno, res1dente e domiciliado na Cidade de Nova Cantu.
Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn. Centro, CEP 67.330-000 , portador da Cédula de
Identidade Civil registro geral n° 358.613 expedida em 26/12/1938 pelo Instituto de
Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas do Ministério da Fazenda
sob o n° 128.406.459-04 JULIO CEZAR BASSEGIO, de nacionalidade brasil eira, natural da
cidade de Umuarama no Estado do Paraná, nascido aos ·1s d1as do mês de Setembro do
ano de 1963, filha de Armindo Bassegi o e Itália Fontana Bassegio. Casado em regime de
Comunhão Parcial de Bens, empresário, res1cJente e dom1c.liado na Cidade de Nova Cantu,
Estado do Parana. à Rua Rto Grande de Sul, Cen!ro. CEP 27.330-000 portador da Cedula
de Identidade Civil reg1slro geral nn R- 1.142.041 expedtda em 11/121981 pelo Instituto de
Identificação de Santa Catanna e tnscrito no Cadastro de Fe ;;;soas F1sícas do Ministério 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 , nasc1do aos 29 dias do
mês de Dezembro do ano de 1966, filho de Armindo Bassegio e ltalia Fontana Bassegio,
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresario, residente e domiciliado na
cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná. à Rua Rio Gtande do Sul Sn, Centro, CEP
87.330-000, portador da Cédula de Identidade Civil reg1strc geral no 3.974.390-6 expedid a
em 26/1211 966 pelo Instituto de Identificação do Parana e Inscrita no Cadastro de Pessoas
F1s1cas do MiniStério da Fazenda scb o nn 598.919.939-91 AP.MINDO 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, filho de Armmdo Bassegio e llalia
Fontana Bassegio, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente
e domiciliado na cidade de Nova Cantu , Estado do Paraná. à Avenida Canlu Sn, Centro.
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade Civil registro geral n° 4.360.632-8
ex pedida em 07/05/1985 pelo Instituto de Identificação do Paraná e 1nscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas do Mini stério da Fazenda sob o n° 740.295.769-1 5
RESOLVEM. constituir urna sociedade lllnttada. que se ~egera pelas disposições apl1caveis
à espécte e pelas cláusulas seguintes.
P~tr·/1 E1 RA- A soc1edade girará sob o nome empresartal A. BASSEGIO & CIA LTDA e
tera sede e domicilio na cidade de Nova Cantu - PR. à Avenid a Cantu , SN", Centro. CEP
87.330-000.

SEGUNDA- O prazo de duração da soc1edade é indetermtn<Jdo .
TERCEIRA- 0 cap1tal soc1al e de RS 80 000,00 10tten!.:: !'1111 .eat:;J , dl\'idldos em 30.000
(Qc~in ;:e rntl) quotas de RS> 1.00 (um real) cada uma. ass 111 1 d1stnbuido entre os sócios.
ARMINOO BASSEGIO a importância de R$ 50.0000,00 lCmquenta mi l Reais),
correspondente a 50 000 (Cinquenta m1l) quotas subscntas 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
(Dez 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 1nstrumento, em moeda corrente nac1onal. ROMULO AUGUSTO BASSEGIO . a
importância de RS 10.000,00 (Dez mil reais). corresponden te a 1O 000 (Dez Mil) quotas
subscritas neste ato e integralt<:adas no p1a<:o dG 3ô0 (trezentos c sessenta) d1as a contar
da ass111atura oo pre~,~te'rstrurnento. em m~eda corrente nacional.
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A BltSSEG/0 & CTJt L TOA.
CONTRATO SOCIAL

QUARTA- A sociedade tem por objeto soc1al principal a exploração do ramo de: Prestação
de scrv1ços de Terraptanagens. Curvas de Nível e Deslocas.
E remo secundá no de: Outras atividades de serviços rela cionados com a Agricultura.
QUINTA - As quotas da sociedade são 1ndivisíveis e n8o poderão ser transferidas ou
alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consent1mento dos demais sóCIOS, cabendo a
ostes o direito de preferência na sua aquis1ção.

-

SEXTA- O sóc1o que desejar transferir suas quotas, devera not1f1car por escrito aos demais
sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer
dent1o de sessenta dias, contados do recebimento da noLflcação, ou em maior prazo , a
cntério do sóc1o alienante. Decorndo este prazo, sern que seJa exerc1do o direito de
~referência, as quotas poderão ser livremente transfe:ndas
SÉTIMA- Nos quatro meses seguintes ao térmmo do exercic10 soc1al, os sóc1os 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 at1vidades estran11as 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 soc1os a sociedade, perceberão a titulo de
remuneração "Pró-Labore·, quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que
será levada a conta de despesas admmistrativas .

-

DÉCIMA - o falecimento de um dos sócios dissolvera, necessanarnente a sociedade
Ocorrido o evento entrará a sociedade ern liqUJdaç~o. podendo ser liquidante os sócios
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herde1ros e aqueles.
Após a liquidação e, solvidos o Ativo e PassrJo, serão os sót:IOS superslites e os herde1ros
do "de cujus- quitados de seus haveres, se exisl1rem. estes oe conformidade com o Formal
de Partill1a. devidamente homologado pela aulondade JudH... ICl l ia competente. F-1ca lambem o
liqu 1dante com o encargo de ultimar. definitivamente, a e;<lmçào da soc1edade, inclus1ve,
apresentando para arquivamento o respectivo distrato soc1al na MM. Junta Comercial do
Estado do Paraná.

§ UNICO - Entretanto, havendo interesse na contmu1dade da sociedade por parte dos
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus·. podera a sociedade continuar.
inqressando os herdeiros com seu quinhão respect1vo. não havendo impedimento legal
ouanto à sua capacidade administrativa ou. ainda transfenndo seu qumhão à um ou mais
dos socios sobreviventes _-

/-<(

A BASSEG/0 & CIA L TDA.
CONTRA TO SOCIAL
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DEGIMA PRIMEIRA- A responsabilid ade de cada s6c1o e restrita ao vaio 1 de suas quo as ,
mas todo s respondem solidariamente pela integrallzação do ca pital social.
,.
..·...:............
~'
DÉCIMA SEGUNDA- O ano social coincidira com o ano Civil, devendo a J1 de deze mbro "'
de cad;:J ano ser procedido o Balanço patr;mon1ai do socic:daae. obedec1das as presoições
lega1s e técmcas pertinentes él matéria. Os result2dos serão atnbuidos aos socios
proporcionalmente as quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos
sóc1os, serem distribuídos ou ficarem em reserv a na sociedade.

'\
I

:' j

DECIMA TERCEI RA - As deliberações sociais, ainda que impiíquem em alteração
contratual , não poderão ser tom adas exclusivamente por socios que representem a ma1o na
absoluta do capital social da empresa . e sim por comum acordo ..

DÉCI MA QUARTA - (Os) Administrador(es) declara(m). sob as penas da 1e1, de que não
está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade . por let especial. ou em virtude
de condenação criminal. ou por se encontrartem) sob os efettos dela. a pena que vede.
ainda que temporanamente. o acesso a cargos públicos: ou por cnme falimentar. de
prevaricação. oeita ou suborno. concussão peculato. ou contra a economia popular. contra
o sistema financeiro nactonal . contra normas de defesa da concorrência contra as relações
de consumo fe rubi,c:=~.ou <!propriedade

-

DÉCIMA QUINTA - Fica eletlo o foro da Comarca de Camptn a da Lagoa - Pr, para o
ex ercíci o e o cumprimento dos dire1tos e obngações resultantes deste contrato
E. po r estarem justos e contratados datam e assinam o presente 1nstrumento em três
v1as 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
s eus...termos.

Testeinun has:

{\
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-~.C'\.. \.A... 'v
Eis a Rodrig ues de Olivei~a
RG n° 4.321 .133-1 SSP/PR

Marizele Aparecida Braga
RG N° 4.738.281-1 SSP/PR

Docu mento el
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Prefeitura

I de

t

Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (0"~4) 3527-'1363

E-mai!: pmncantu@hotrnail.com ou pmncantu@io.com.br

PROCESSO UCITATORIO n° 03412016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 0013/2016
ABERTURA: 14/JUNH0/2016
HORARIO: '15:30
O Município de Nova Cantu, Estado do [.:Jaraná, stravés de sua Comissão
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Pre-feito fVIunicipai, convida
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento lioitatório, que se regeril pela lei Federal
n' 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais legislações aplicáveis e ao seguinte:
Quadro Geral

li

I MODALIDADE

I OMADA DE PREÇOS n' 006/2016

I TIPO

I[

I JULGAMENTO
I ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO
I DATA DA ABERTURA
I HORA DA ABERTURA ---

]~enor preço

LOCAL DA ABERTURA

-

Per item

II141Junllo/2016

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

----

MUi\1

-=:=J

. ··-····

-.

i[ PREFEITURA

_j
--

-· ---

[[15 30 Horas

I
l~=============__j==
__El!\l:ilA,
[VÃLOR MAXIIVIO DA LICITAÇAO

-·

lffio ato da abertura

·~-·

~

---·

1,,
--

I

-

DE NO. VA CANT.U - f<:UA

0

85 CEI 87_330-000 _ __
_
j[_f\_!!;-1-50.000,00JCento e Cinquema IVlil_ Reais)

11

.....JI

][Após. medição dos- ilens, em.·issão da no.-ta fiscsl,
I medição/fiscalização
e
apmvaqão
aos
itens

Jl
!,
i!

l~====c===========-===========i i em i tidos
_ _
_ .....
;i
@zo [)E CONTRAT AÇA,_O
[[24 hor§S a v3nir oaconvocaç~c___ __ _____ ...........:
=o=B=J=E=T=o=============· [ Al~g~el_de diária; de Camiil_il_il_cl_ Caç.§rlli:J<J, ---~-~:JI
:=1

CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITOS/IRREGULARIDADES
OBRIGATÓRIAS

1

1.

I

2..

3.
4.
5.

G.
CONDIÇOES ESPECIAIS

1.

1r~ss -FEDERAl :Prova deRegu:2?iJade--]
par·a com a Fazenda Federei, conjuntê com
Procuradoria Gerai da Fazenda t-Jacional
(PGFN), na jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante da pessca juridica
FGTS
RECEITA ESTADUAL
MUNICIPAL (DA SEDE DO
I
CERTIDÃO ~lEGATIJA DE DEBITOS
I
TRAEALH!STAS.
CADASTRO NACIOI!J'.L DE PESSOA
jl
JURIDICA
I
-·comprovante do núnH::i"C; d-~---~~]1

1

~~~~~~~~u~~:~-~~e~n~íEp~re~s~a

I

de

2. POR CONTA

o;, CD!'HRATADA:

!li
il

TO!JOS OS C'JST()S COiVI TRi\i\JSFJOf:ZTE_ !i

2- DO OBJETO E DA
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Carninilão e ; anque Isotérmico.
da seguintes forma:

Prefei

I'

!11

Rua Bahia n° 85- Centro

L

Nova Cantu- PR.- CEP: (:',73 3.C--CO~!

CNPJ N. 0 77 .B45.39li/OOO'i -03- F onc {044} 3527 -·i 28'1 - Fon::: Fax ::ctrc<1) 3S27 -·: 3G3

E-rnai!: JlO:l.ocani:u@hotmail.com ou ornncantu@iq:..corn.br

lTEIVf"'l=omADE
01
200 Und.

=-=="=~·· ~-J

ÊSPECTFi 6iÇ/\·O···----····
- Contratação de empresa para J\luguel de 200 (duzemas) diárias de

Caminhão Caçarnbc:~ (rninitTla de 10 1\/i:l), para

de terra,

casccdho e outros, denLco da área tertilorjs.J do l\/1

oa (oito) horas trabalhadas.

-As diárias são de

-As despesas decorTentes com rnotorisla, cornbustíve~
do Veículo são por conte da contratada.

e

--~~------·-

m"""'"c çe"
_____ ........__.j

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CAIHU A ADQUiRIR
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES 11-JDICADAS. A
DE
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO
2.3 - Independentemente da especific3ç5o deste Edital,
adquirido pelo Munidoio deverão ser C!:.? ót;rn:a gua!!dadv, univsrsalrnen~e reconhecido. Se o
qualidade dos produtos enlregues não c:.nresponder às especificações
r:o eci:al do
Pregão que precedeu a presente A~s. ;·j rc~rr1essa do prod'JW :::.presenlado será aev~),vid2 av
fornecedor, para substituição no prazo mtximo de 24 (vinte e quatro) horas. ;r·,Jependente:Tien:e
da aplicação das sanções cabíveis.

2.4. Será desclassificada a propost2 :12

ou
questionável, mesmo que a referida rotJ0:5la for venccdc.·ta no preço('.' cutn
requisitos do Edital, uma \n:-z que a
valor.
2.5. A desclassificação por insuficiênciu d-2
ocotr(:c·
I - Na própria seção púbHca, se rn21.nifcsto o oescutT!
ci:::> ;u:m: ()L::.:i;C:Ci:::..e
total'
!! -Até 24 horas após o término da seção pública, se a
técnica do
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente
ocE;siào
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor.
!!! - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de;
que; n2o atGndet ;.o
quesito qualidade.
2.6. O Pregoeiro poderá
a q
rncmenEo ;:;,;~i,cstr;::,:s, c:.::t:c.L~~;;c. ~:: ot: sirni:::::re-s,
que descrimine o
p-ara funda{_c;,::d.z.r sua .:::icc;sZ.c·.

3.1. No dia, hora e local designados no pce~irnbuio deste Ecü::~l, o Pregoeiro (; <3 sus
d0;
Apoio Inicialmente, rece'oerá(ão) os envelcpes ccnlendo as "Propostas" e os ''Docvmcr~tos
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificaç5o:
~~~~~~~~~~~-~~

·-···---~------·-···-···

EN\lCLOPE i\! 0 • O'!

1-A~._P_R_E_F_E-IT~U-R_A_M~U-N-IC"'I·=p-cA-L-,DccEcc-N-ccO-V-A=Cfli\!TU
Departamento de Compras e Licitações
TOMADA DE PREÇOS n. 06/2016
Envelope 01- HABILITAÇÃO
Licitante: RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
End~_<3ço: ·-~~

I
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p

r
Hua Bahia no i.t6Gr~P·J
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1Telefone

__, ..

-
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À PREFE!T-cU~R-A_,-M-,.IUc-N-c-ciC~'I-l~-A-L~D-E-I'J-O_V_A="'C/\i.i:-u - - - - · · - - · · · - - - - · ····----- --·----·
Departamento de Compr2s e Licitações
TOMADA DE PREÇOS n. 06/2016
Envelope 02- PROPOSTA
Licitante RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
Endereço:

Telefone·..- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ....-----· .... _____.._ _ -·------------·· .J
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4 -CONDIÇÕES

-------------·--·---

•...

-----·----------------~---

:.:. C ~-<.ED!:: ;-.;c::_.:::. _;:::
--------

····--------

------------~----~--

4."!. Serão admilidos 3 pc.rlicipar dest:;; L . v l
forma da Lei, para os fins dv obje~.o pleile:-:..ac, sendo vedac~a ;;_ qualc;LF2i ~;esso~~ ííS:c_:c.
a representação, na prcsenle Licitação, de 1-r-~ ;2is de urna err:p:L::~~2.

:J_) J~J:c_,:c:::

4.2. Ser{í admitida, em todas as etapas da Licitaç2c, 8 presenç3 de soment; ucn

de cada proponente.
4. 3. proponente deve r á apresenta r, '-"-===="'-""-""-"-"-"-""·"-"""''-'""-"-"-"·'--'"-"="'-' documento
com a indicação do reprc-;sc-;ntante
cem poceres para prc:itic;~r
pertinentes ao cerlame, em nome da emp.··esi~ prop:::mente. ~:clco'.'.!.~'-"'-"'''-'"'E0~~c'0:2.'-'"'-'~.2'.::
se presente no momento da apre-sent:::ci~o ci_0s- t:tüdsnci~,-..I;.::.:_, sob pena ;ir:: i·iLc ;c;r 'E. t-::rnpces~,;, o
direito de participar do certame.
4.4. O credenciamento far-se-á através do oDcumento consümle do Ane;u; !i c!t-::~:;tc; :~~dit:;d c>.J
Procuração que comprove os necessários poderes para formular e praiicT· todc;s os ç,Lc~:
pertinentes ao certame. em nome da licitctntc_

dirigente oL: asserne:·hocc dõ. ernpres2
4.5. IVIesrno sendo sócio, proprietário,
propcne:-Jle. o participante c'everé apres.:-;ICH.::
Contrato Social ou o Contr&to Soci:1! -~:
para exercer direitos e assurn;1r obí!gaçôc·s ~::::,i C:Je::::.oríônci:::. ',~ t:;d i:lv:;::.sl\c:·,__ :··.· ;: :::c.:::c..:t ·'-·':'-- '-·~-
identificação com foto.
4.6. Os documentos solicitados nos ·ttc;n3 ::;;c.:,rr'-a çje\.ierão S(:.r
preferir apresentá-los ern íotocópia autenUc<:J.::ia..

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momeri:.o dé:: ::.:ouortura p.::ia
Comissão, desde que o proponente apresente 2 via original ou ja auienticaca pz:1r::2 conferéncis.

4.8. Sornen1e poderão se manifestar no lranscorrer
proponentes, desde oue devidamente crc:.C;.0.~\·::is0cs.
4.9. Não será admitida nesta Licitaç3o z~ par'li::ipação de e,TifX(·;sas qLç-:·
r(;U
consórcio e sejam controladoras, colig2cns C 1~: sL.bsdi6rias, c:·;:re sL c>J ::~ir:c1 ~;, c.c_,;;::;c;;___.::;:
sua fon·na de constituição, e estrangeicas c:;;~; nSo funcionem nc

11C é~::;

C~; __ c;

::n

f it

a) O credenciamento, atraves do docurn:;nu conslante cc 2.-H.::xo !i ds::;w
7)''; ~~,IÍ~-~"'fi.('~·r\~:.
(ii!C~
"(''lvv·r·t·_c- ,.~
Proprietario ' SOCiQ QU (J(()CUí8dQí 1 QU l')f!'(lll'J,(
r v
~"c(c.l.
'"'"'·'~''· .••..L.,.~.
ll!,,nc_:.~,.
1-..c v
poderes para praticar todos os atos perlincn~c:s ao \;crté;rne, c:n .'Wrr~e c2 lic:tr~. ,_c
paragrafo unico: em caso de entidades re;;ic:::Js por c~statuto, copia rJutcnticcjc-::
que comprove tal poder;

c-2

b) Copia c.utenticada do respectivo estal:_;:;'c ou ccnlrato socic::! :·;c que,; c.:,rLsl:.:,T
socios OJ pmprietario que assinou o crec::::.: \C ::o.t·nc:-ho e 0-...1 enT:~i~-~ ;~,

:.:.:a ·:._-:(; po~sc

~~ nD:TJ:::s :Jos

c) A p m p o nente d ev e rá a p re s e nta r !<_C"=-''"~"!_<_ ':!i':!:!'"-~~"-"'-""""''·'''' .'c""'.-''~'J-"'--"é'-'-'.Ec~~~ . -. ~ '"" c: tcJ: i~ ;::,;
para Habilitação e Declaração de
empresa licitante cumpre plenamente os ::q.Jis;tcs
licitante inexiste fatos irnpc:Ciilivos par2 a s ~;.
conforrr.G Anexo I.
d) Documento de identificação com foto Cu
no sis~ernc~ do municipio:

cr~:cienciado,

caso nSo

possuo~

se;___' nc:n,:e cade.strc::do

a) Copia autenticada do respectivo es~a\udo (acompanhada ciz::
&\. :c.'iti::::.~:ia eis at~~ cie
posse que comprove tal poder) ou con!.r:.:w soci;:~i. no
~.·G: 1Stern cs
·- ": c:s ',:.cs sccics O<_.·
proprietario:
b) A proponente deveri1 :1presentar
para Habilitação e Dec:taração de
empres:.:t !icítante cumpre p!c:namenL; o::; c.:::c 1 ~.ísitos
licitante inexiste fatos impeditivos para a s~2 h<~~biiitS~ç2o exigidc!3 :--ío.
conforme Anexo I.

v. -~·.C------

ciô:·:cia de que :.:,
e ;Je ;___ro:(:: i-:-<:.'..·-;-; c·:
C!3~:su:c::. Ciu.i-,~a

c:::····;p:·es~

desle E:c:ite:i,

c) Oocurnento de identificaç2o corn foto <-':; soc:_o_
não possua seu nome cadastrado no si:;Lc' .-;~~ ~:o
Paragrafo unico: Caso a1gurn docurnen~:: sciicila:::!o pc:ra c crcden~;iar-.·:cnLc. (:··~;:;.,~.~;~c
~; .. \...-.
contido dentro de urn dos envelopes, o crc:~j·J~~im baseado nc.::s :lOítnG:s de; ··.,~a
,:: i''
:; )
sempre enterpretadas ern favor da ampl~ação da disputa, sc!icilo(3, na pcc:s::::r~ça aos dems;s
participantes do certame, a abertura do en-;eiope e a retiracla c! o m~::srno.

5- DÁ
O Envelope n" 02 deverá conter:

r:as u r as

itu

O número e modzdidztc2

5.1. As propostas das licitantes deverão
produto) ou prestação do serviço desta
deste Edital.

LiJ:

c::~n~-;ic:crar

::::omo :c~::.:! -::re c;nt:·ega co
aqc.:ele ind:c:~uc no

10~

5.2. O Prazo de vaiidt-:Oc d<:~ pr()posta
''-"'- -, ~:c;~--·::; .:__'::ser inferior a 06 (SEIS) (YJeses cor:lc.1C"' · :L c: a~-:;; :J:;:: i .crn.:...
indepc-;ndcnte de menção expressa r-:3 ,:;i .,,c;;;.-;:.::~. ~-:;_:_;.:c 2c:: é;::.. ::~
dias após a abertura das propostas, o que
5.3. Independente de rnenção expressa, no ato da apresents.(~ê~o da prcpc~:t~ J~·e::;(.:;·--:n~t::-se í.-:\L:·c
no vaior da proposta está compreendico t.:::dos os custos e trit:-utcs d~: c~uaiquer :'1C.'.ureza
incidentes sobre o objeto 2 ser fornecich, bc::'· ·,:.:orrlD. c C1__ :s~.c ~:~e
~~~!·,_:s;.,.~c~ c~~rçc; ·-~
descar~p., correndo tal operação, única
,;J('.; usivc:rner1\.::: c r~·:·
:-~G. :~::;.:::-::::
>>. ·;: ~s::.::bi:id:;-:,(j.::; (.;_::-;;
empresa vencedor2. enc;J(Q~)S e irnp()~:Lc__·
.-_
de qu<:::.iquer despesa :<-:cess;-ir:::~ 2 ,_,.,· ; ;._: " ' ,...
' ' ~-· c,
__

proposLt:iS.

5.4. O preço proposto será de: exclusiva
de p\eitesr qualquer alleraçãc dos rnc-:?SITOS;
pretexio

OZJ

5.5. r\ âpresentação de pm;:wsta de prec
das condições estabelecic),;·ls nesle Edil;:.·;

5.2. Q c:. g~ulvc digjta:

1:-,c; :~~>-.~-;:1nc~
erro, omoss'J.c :J

1'':2
'~

,;s

/\nc-::~

c:;_

antes da abertura do respectivo enveio;:; Cc-.sde qu{:?
fato superveniente e aceilo pela Comissãc.
5.7. r\lão serão consider2das as proposl;:-.:s
no editai

:ic;l::::n:(~. :-J~C

-SZJO 21 2iegsç-ão :.~<;

C:...1~ :.~-;

ca:··z:::~ec::zs{~O

1110t>.:o

:v:s~~!

c:c-:cc:--:·cr

:~~

-::e

ccndiçêc:::--:

~~çt-i~ _
_çi~;~::;ensa~::c

(dez) iter1s. Nos casos Je_;_~uc~,ç2Q_.Qcr .:.;_L_:.·

cada \ole e não o mJ:nero de ::Jtes. Sc·i;(___ .i__ .:::~'--·: ...._::.:.

::;__.:~:....:i~ ;:_~í~::___~~~~~
-~::e;:r::::" ~~'-· :::_,;.;:___:i_~~-_e___nGc~:·

/·Y·

~~,.-,:.~:_:_').L.

p

ítu

.\

,-··~

, ___: ' ! ,,, -

,.
1

-·

'~-·

;

/

,'''')

:

''"
' ~'

Cr-{PJ d." 77.Et,S.:.!~. C'(.J"i-C..<J-- ,-:;·~·i: (:;v;( :::::::1>-'i::C.!:)·, ~·:.:;r'-'';''~",·,-.·.:_:;::_·· '--'··.

E-: n zd!: "'-'' ,_ '"'·'·''-"'"'-'-~-'-"-'"~ 'o'·•-'" o 'J 2••1!_:=êcr:G\!!')~;_ :;_?, ,.

Registro Comercia!, no c::so de emprc'.::::;. 1:·:di\'idL:z:L
Ato Corístitutivo, e::~,3_~LJLO ·ou conü::::t:_ .:;o::.:i:;d (>L <) ~-"<raLe
:;,1

'/'

';'. _. ,-1\.:- ,•

., ' ,.,_,.--_,
","

curso de Licitação. qua.i:-:quer esc:larec:1T:
para atendimento.
G.2. ,f1... falta de quaisquer dos docL:m(;,·r,,,;,
sendo vedada, sob qLaiquer Pl'êlextc.
documentação exigida p3ra Cl ha'oilitaç2c.
6.3. 1\!~lo serão aceitos protocolos de cnln:;q:::
docurnc;ntos requeridos no presente Ec!i ~.:.: e ::~ L.:s /\r.:;xos

6.5. Os documentos n(:;cess\~rios à
conforme a seqüência acirna rnenciorE-:::c::,. ''
preferir, de\.cerão ser apresentados pvr c,·~
pela Comissão no ato da abertura, ou
que forem apresentados ern orioin-21 r;:~(~ :.;:;. ,_ . _"
deste prccesso licita~ório.

autenliCl:iOO, uma vez que terá sua va!idDC>

Cf::~rTni~G<::i
__

iV:unicipat ·'iV1artin Krupek", siJLado no !·.;:,_1:' ;:;-; ~--~ :0., .'·::: 55,
1\lova C>:.'.niu/PR, no dia e hora desig-nsco 1 c, l é- '!ru ·gerai

~:c:.ti.r·.·:-;

c;=:p

cic~::(·? c~.:ii:él,.

,..._-

~:}

__ _,,_.,)

'
-'

' I

Rua Sahia n(;

,,

~::

Ci,;?J N. 0 77.iJ.i,5.2~·1

-

.--'--·

·::-c,:.,·;

,,~-;:c;;·,.;, ([;·f,,-) :!:O:C~I-·

E-rnail:

-

7 .2. /\pós 2 dat-a e ho:"á<o <:::sla'oeleci(~:o~;
nenhurr: out.ro será acei~u e t::rnpouco ser
!:. :;i~:· :;<c ::;e:--=.(·

7.3. Os rc::.:ursos decorrHHes desle pro c.:->·
acorde corn a legislação vigente-::

7.4. F·cJc-:, todas as referénc:as de~ tc-rnpc

8.1. No dia, horário e local indicados no~:. lrJ
se-ão ern sala própria, na presenç~.:. :J . s
procedendo corno adiante indicédo.

;i.c
:'C:prc-;sc:l~~l-~L~;s

:.c:

"'~;-,;:

credenciamentos. nos iE:·rrr:os ao item ~j
das li~:i!o-~:'!tes e dos enve:cçes conten~2G

~;

8.2. '!. J-\nalisados os crGdenc:CtírK~mo,::; 2;.-J. ~;s~;: .:~:tcüs.
docurnentos, os poderes e os l:mites (::c r::nr

espc--?c!ficos para atL:e:r no

c:~ja

.~

,c__

(·

c:::c

0.1 :L<'K:r_.: :.__: :.: Js 'JíC<~ Jd-::::-:

í- :::iL:m-:::

c;;

__ ,,:
;·ç;

.-:>.; s2,

Jch
:"o(~~~t-:::

~:c-::riame,

ocorr,oo
8.3. !\ L::quipe de Licil:.::yões. tLibricarf.L
documenlos contidos no certame. e,
ern conformidade com as exigências comi _\as 1 :es:c

(:=:c.iitr~i.

8.3:1 Na sequencia, se dará início a ::cz_::r'. 1_,,;-a c.cs ~;nvc; (J'Y::s cc1
participames. A Comissão de Lic!wçôss -:;·::L::::/~c;::tr:~ ;: :r,e;i\C, -.-r::::.~c~<::~!:conciições do Edital.

.w.--;~'·:-,
-~~~

8.3.2. ·:~;;::::ssificadas e ol·(_~c;c·:uc'::i~; ,:;,s
rne!f:ociír1cnDr va!or cicr~;cc ~~s cla::;sdlc:-:;;···

8.3.4. Das propostas ofectadas não

caber~J

rz;·

-::: ~j ~ ._)i

a} deixar de atender a alguiT12

exlgc~ncia ccn~:t.a:tc:: ~L:ste Ed~l;-;!·

dos dcrnais proponentes:

8.3.8.2. !-)ara fins de sferiç.ão de
-~·::,_::_:::!e c~:~
Jici:umc; deverá fazer pn>-':.:1 c~e que pc:>'
píélniih<i porrnenorizadc:_; corn a dc:vid<~ :::;: .lf'_;,- _,.
que os custos dos insurnos s2o coercr:t~;;;
Lei n° B.6b6/93 e suas alt.crações.

··c r:~~
(_'

-,

"''

8.4. Constatado o atendimento pleno eis c:;~i;r?ncias editaif(~:iE. seré de::i~~: .:1-:E r; J!Gf:;z:-r ~::. ·---'
vencedoca, sendo-lhe adjudicado o obje~o deiií~ido neste Cc!dr~: c :~c:._.:s /\m::xc :-~
8.5. Se a of'erta não

;cY acc::u~vel o0

proce:iur·.c:o à hat-i:i~s.z/· · -~:,· :Jrcc :):l ..:r

alé D

~.:..~:~~.TGÇão

de urn:..

respc:cLÍ\/(;l licitante

dec~.::i: ::Jd;:~

c; :.;__"
·v·enceoCJ:'-

Anexos.

B.G. ::n::crrado o julgamnntc das
propocci.x:ando à segui:~, a oportunidade

::: Jz-;,
:~.s :ici';-J,,lc-:~;

3c,-;;

p:ar;;.

::::~:c

:.:1 c<:::.: :;,

:::~L: ~:;c; n::::r.ifc::-s~e ·:·::-<<~·c;~,~:~

na dec2-.::t~ncia do direii~; ele recurso
síntese cos motivos para a f'~JL'Jra
demais licitantes ficararn i.·üir(~adas pcH~'
prazo :Je ()3 (três) c! ias c::onseculivos,
._ ·L> :rit;--.o Jc;, r:-:r:;.J:.c;. ::.~:~ \;,_.·,_,j 1 ~.,te:
rner:-;ocicús - razões de recursos co ,--c:<::~;rrenL:
á:~
/1 '
proporcionando-se a todos, vista irnediat:: do vc.cesso no
.c;,rneno ();::;c c,--

8.7. f\

<H~séncia

á renr.:ncia

0.0

da proponenle ou su2
direito de í2COí'i-2i.

iL8. ;::;,;1 :eunião iavr;:::c- . ;(~-;.
re:ev:~~(~tes e que, at) ·::n;~!
prosen Lc-;( s).

/\~cJ

s::-~l

Je

;·~:-LSS d~) :c~r;--:-:1,,:;

(;() S(; ;s::.'.c

,-~(.;~·-:

,.,,

j·''

,_,·~-·",.::·

"r.

8.9. Coso haja necessid:::.:.dc ele ac.iiDiT,e:-,!.
continuação dos trabalhes, dc:~vendo lic:ar i! :'!11':

s.·i. Até 05 (cinco) dias úieís a1tcs c;•, "
pessoc-2 física ou jurídica poder~1
subsid~acií~rnente as dispos\çôes contic2~ t

,;,

__ ,, ___ c.,r··.··G~~~-::.,.:
L ::·i E.c::;ô/93.

,:_-:()

::·de

é;'_.:::;

ct:.::.,··~

C:C:\:2:-~i

\:C· r:>::.:'·,

. i ,_; ;

.. c:-·:·,<:-

Pi'P
<

l

._,

1r. '

I

st:; tratando de :iCtü~ n te, c p r;_q_ 2 P,~, :;_ ~-;~rr-{)~~D~n Ç'"'lE)'t;-- c·,c','c':'e;"''"'·~".'':' .,.,. •·•••• .,,., •.••••.•••.•.•.. •.•:.::··::·~·····
data :~xada para recebiiT.enlo das pro~}JS': .. s.

s. -~ .·t . ~:iT1

9.2. /\u Lna! da sessão,

2

ptcqonenic q·,::'

fazê-lo, <':"tanifestando S 1,E inlsnç2o c:::
rnernoria:s no prç)zo de 03 (:;·üs) dias_ D:;
contra-ri:lzões em igu31 nlJrr.erc ce ~~-:, --

recor:cnle. /\s razões e
CcrT·:issf:':;) de Licitaçôes.

9.3. ?. fa!ta de manifestação imediata c :·;~-~>L- :;:~ja. r:·~ scss2~} :;>~: r: c:.>no ~,_ ··~::::.:
de rec:~!rso ;mportar~i na q:c;ci:.Js2o do c:rc:i<J . ::: ccc:.1rsc.
SA.

l\fL~c

ser{l concedido prazo par;J
a

9.5. f\lão serão reconhcc:.~~::;;~; c::::~
subscri~c:-s por reprc-::sen·.:3.ms n::io
respcPci2' pcia propcncuc~.

r~:

h;:~ti.1~,.

diriQÍ(JOs j-..H1to ao Setor ::i c-; F)mwcolo, io:~;,.;I:Z::,
no hOI"<~rio de expediente, a qual de\ c:::)
compe:enle que decidirá sob!'e a pt-:rtir'Jêj ,__:-;A.

j() r~: r.·: seu-~;

d:::::

9.7. É vc;dada à licitante a ut~lizayã.o d::; i-~~;u·:;~; ·.;u
que vise a tumu\tuar o p1-ocedimenlo

prazo pé:iíC apresentaç2c de

'''-''

......

c~ """ :..:,.. ;\~,.,_;·.

".•: ..

~;/,,.~;,,.:.

conlra-r;::~;:_ô-~-

9.9. u G-Jcc!himenlo do recurso.
aprO\i e:tc.:rnento.
9.'10. () r::;~;ullado cio
avisos da Prefeitura

c-! C;~,:

jui;;1::3,rn2~'ilo

e

'

,....

do

0CtTld ··.:·

-

'

--·''

_,_

~'

··'

/-\s in~c;cc;ssadas poder~jo obwr c~ven1ua:~-:
soiicitacJo, por escrilo, ao [=>residente cia
antes ca ::~bertura do certame.

.-. ,,

,-' ' ._

.--.·~-.---.,,,c.:::.,.,

• 1..'

,.

,~

r

•!í
I .... ,,
R:..1a 8ahi.a nc S:i ~

0

?7.8<;5.:' ~-·J~· --te,:;.:::. ;-: 1
E-rnoH: '""'--'· :.'<.':. ·c.:.'.c::'c•

CtliJ_I 1\!.

'11.4. O rr:curso necc:ss::ir-::)
orçarnc-:1 .Lziria que se scç;'.:

à

pr~;;;~; ~~~;

O·SC2.2G7e2.0534-2025-33_ SO .39:!. 'i

12. i. C) preço registrado pcderá ser
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serviço são as constantes de> quadm ;;<;r:.il r

~>~:

,::.

·::.-·:~ -·:~·J·i --
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15.3. Caberá multa
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nc !__)<>./1

20%('Jinte por c;;:;,'

··:::·r:::
a aplicaç2o ccncomitat i\ c:
COI"M;c; ,J( pelo perfodo de :~!ó C2

/~órriinis'.rçção

15.4. C2berá multa cie 0,5(/)(rra:o
justif:c;;.l;·;,~a

eventualrnt;nte- cprese:·:tc~~:i;;;

15.5. C2bcrá muita cc-; I C% (dez por
a} c<:<ic.J:::d<:J ~;obre o \"c;;l:;(
desccr:iu::::idsde CCiTi ·J
contr2L~:-~~s.
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b} qu::.:i''>C.O o t\po cie
corn ~) :;c:::~:ilado, indepe:. :.~:err:e c! e SLz.:.
diss úLc.::s, ;;;: contar da d:-~~a da \n~irnaço~c.
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15.6. C;:;:berá multa de 20%('v-ir:te por cc.
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15.7. A /-\dmin\straç2o pocer:i resc:nc:: ;;reincidir nas iníraçôes
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15. '! '!. i\s multas poderdo se: r liesc:Jr:~~:\. --~~:
crédllos Jccorrentes do CG: :Lf·;:;:to atei c~: ". ;,_:,

',r'>

desclas0iíicadas. a Corr.issE:o F'ecrnt::f:C.'tl·::
l1l2is ~:;:~;a aprescntaçJ~;· de n~J·Ja do:;:..J. 1
causr:.s C;l!G ensejaram a ~;u2 :nabili:aç3:J c,,;
16.2. Das decisões relalivas à presenLc; i c~:'.~,
Lei Fece:·ai n° 8.G66/93.
1 6.2. ·í. Considera--se
que it'l~jres~:<i: coe:"
pr()~TCii ,--:ei'HO iicilat6: ~~;, :'::..:anc(;

empre~~;~

rc-~:u~

'1i3.2.::.. ()s recurscs event:..:aimentc tmc.--;,::;s.~.
Presie:ente da Corniss~lc Pecrnanenic-; o:~;
fv'lu n ici ,::<:~1.
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·,,,.:.,:'"
·::C:.:JCJ<i -:::C'

'l6.2.3. Os pedidos de '.··is!.a:-:: CJO proe>-:;>
enC:.::;r.:~çL~dos ao Presíc'cr1te :;:;~ C.:) r:<;::';
perrniL::i~;s quando hUL'\iC:<" c1c;..::is2o d;:~ C;<_-:)<:.. --, 1CC ~~ c:L; :::~·,
hip6les2 em que hou\rc-r :nlec::)osiç:G.o 2e: :"::>.:--se:-::; ::.c:;-~s :.-::::c-·.·
demais, mediante publicação no D.C.:V:

'\0.2.2:!. Fora desses casos, em qur.; c::-: ;_:.,~~c(;ssus \"ic;,-,::1 ,,_,-,~.s
dil\genc~adcs pela CPL, não será au1.cti?~,..d::l -~:s:as cos ,~ J~~::; ~·.s
prejuizG aD andamento dEis t;~rc::~s de
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contr2.ltJd,;:.:s, na hipótese de cheqar ;::.c· c·~- (;ec:uL.:n'lc
docurne~ilos adultc--;rados cu ír:~!sc;s per~· H~: ,, .: .: c-::
:~·:;:::
'! 7 .5. C:: docurnenlos

'l7 .6. C:::nsiderar-se-2
estabe;ccin·lento rna;Tiz.

'\ 7 .8. /-\ /\uioridade COíTl~Jetente é reSé::'.. c·~'
terrncs ~::c z::rtigo 49 da L_~:: ~-·--;era· ~-~u E;;· ·/.:, __

17.1 C. f, participação

'17.·:·\.
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i:1~~:::-:::-.5s:Jccs
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existentes para os dr:;'.Jiuos
previsla ~)2f'a a abertui'2 cos '"'''"''"
()8 CCJín:ssão Perrnanen!.c: Ce Uci:c:y2o
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'!7:12. DA FRAUDE E DA CORRUP
'('-

ék:3 .JU:"2Hlte todo O ,:Ji-;:).:_:~;SSO (L;

-~;

::..:·

.. ; '

conlrctuai.
-" --' -' '

c; '·

Prefeitura l\,1 unicipal de ~Jo,Ja C ar! LJ
Rua Bahia n° e5- C~r, tro - Nova Carr~u - PR.- CC.:=: ~7~:!'="-·~'J'J
C I~PJ N. 77. 845 .3 ii-~ICJJ1 -03 - FGnc (0~ 4) 3!:27-1281 - Fon~ Fo:~

{=··'-i :•527 - 1~G3
E-mail : QDJrx~a.~tu(éi)hotm?il Cl)i"JJ. ou prn:lc:::Jntu@io.cc-nl .!Jr
0

c) "prática col usiiJa": esquE-:rna~:z::.,, -~;"" ::s !::.~ .::lc~c;;--_~ ~.-:co~·-c-·;.~. , - d;;!s .;u :,1a1s
licitantes , com c,u sem c cc n ~-' -irr··,r •o ,~ ._, re'·r~·..:,
·a·'~---·
, . ~.-· · '-•·~, .., ;,r.:-..,
~
_l
licitador, vis ando estabelecer v.-:çu.:: em r:>.;eis an.i .. ciais e nib-c.::r.~J3t.li.c::;
o) "prática coerciti\·a": causar dc:1r10 'J'.. :..me:~ç2-r C2t.Js:, ; d a~o. :.:ireL,. , l. inJi .. :· , .c~ .. l'.·
às pessoas ou sua p roprie déwe , visanoo inftu2r.ciar sus pE..r.:cip ação e :r~ L.rrr
processo licitatório ou efetuar a e;:ecução do canlr2tc;
e ) "pr3tica obstrutiva": (i) d estruir, f:.dsiticar, al!er::r cu <..'Cultar píov:=:.s c:rr inspeções ou
fazer declarações falsas aos repro..;8nt2.n!es .... o c:;.:'-'n:smo fir.:_ ,;,;:ro rnuiliiE;.cer31,
com o obje tivo de ;mpedir rn:..:.terial.nerHc a ::.pL.. :,~:3o ~2 :1!2_ :..~·2e:,; ... c p;;.;. _i.::c.
prevista, deste ed ital ; (ii) atos ct..ja ir.tenç2.o s;;jfo< i:n_Jsair .rt:~<.;ri:~ 1=· ·rt.c· o exerci:io
do d ireito de o organismo finan c::: iro rnJilil~tera: ~r:.:-:no-.er il' ,sp e '~:.:.c .
11 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral. poí .Jrgc::rri:.::r{).; ··.· .:.n·:.:c:; '
multilateral, median te ad i antarner~to 01.. reerr.bo!sc c::;•.:; crg:o.n!sr .. ~ i,flj:'•Q:~ ;õ::. :;~·~. -:,
sobre uma empresa ou pes:::oc.~ f:si:::~ , incl ~i.e de~l:;.rs .."!J -2 in21~9.'. 21,
indefinidamente 011 por prazo n.:::-ic;:ín!r·:._dc, pare;.;;~ o::-.t~c.-~::. <.~2 :;c,, .. :. c::: r: .. :.:·~..;;a::!ss
pelo organismo se, ern qualq uer !ÍJ::J,'T:3ntc, con:;l::. lsr o en ·Jc l-.<n e 1~.: (la ern~rc:::t:.,
diretamente ot.. por meio de ·~r~ .,,;:;r,L, 21.1 ~:2~.::-ss :cr,'.J.:.:.s. ír?.~.~1'.!!2nls.s,
col usivas , coerciti vas o .... oostn.:ti::.t:-: :::c p~r~i:rr:c.r ·.~:.. . : .::.::.,;::.~o .. ~~ .J .. c:c_!:,:;;_: 12 Jrn
contrato financiado pelo organ is ~n.J .
lll - Considera ndo os propósitos ~.~~.;; c.2usu~:... s 2'~-~:'.l:.., c ~ ..:J ... "t(;- .: •. -::':: '. . ..:~. r::-<Jr•.-::
condição pa ra a con tra tação, de\er~ c::·r~co r ..:ar e :~morizaí q•_!·: , r,2 r, .~_-,ó~:: ~·ç r1~
contra~o vir a ser fin::tnci:J.do, ern ;.;~: ne cu :r1tegra.rn2r:tt~. por cr~~-;.i::r'~D t:~:c.: .::.: . {.
m ultilateral, media nte adiantamento ou rc;3rnbolso, permitira que o or2snismo fir'::ln:.:,ro
e/ou pessoa s por ele formalmente ind:cad::-·,s ;:>ossarn ins;x'c:onar o loco.: ;J.:: e)..c~cu;:t:.: do
contrato e todos os documentos, c.JrH2s e registros rcl<::cionados :'1 licil2.çC.c' e <-1
execução do co ntrato.
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17.13. A s pa rtes elegem o F oro da Comí:~rca de Carnpi na :ia Lagos., ?:.:r,.;r':~. pc:ra dirirni1
quaisquer dúvidas decorrentes desta lic;~::(,:[r_ G co ct..rr.r:r':r,,;('.[ c d:;:õ ::. ::~t. : .. ~: (;'Jntr:.: lc-s CG'"l
renúncia expressa de qualquer oulro, por rna;s píi/l~·;::i:.. ou ,_..J.; sc~e:;
17.1 4. Erros ou omissões meramente lom.3!:: rà o scrao co ·1siue.a·Jss pu::; .... c:s~-.::l~si:íc:1:;tc

~c~.

conco rr ~:n!es .

E, para que chegue ao conrJec;mento m:
que será publicado na forma da lei.
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PREFEITURA MUN ICII',\1 DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANÁ
CNP.I n° 77.8-15.394/000 1-03
Rua 13nhia, 85 · CEP 87.330-000
li/lATO AV ISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LIC ITATÓRIO n''
034/20 16
TOMADA DE PREÇOS n" 006/20 16 - I'MNC
1/IITEX 013J[T0: Contr:ilaçào d..: Empresa para s~rviços d~ tranpostc
de çascalho. terras c outros - Caminhão Caçamba. basculante.
COnli.Jrmc CS(lCCIIiC:IÇÕC> l'lll edital.
ABERTURA: À partir das 15:30 l loras do Dia I ~ de Junho de 2.016.
na sala de reuniões do Paço Mu111cipal. em Nov<l Cantu. Paran:·t.
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e inlonnaçücs poderão ser
solic itados na PRE!'EITURA MU NICIPAL D[ NOVA CANTU PARA:--:f... JUlHO a Divis;io de Licitnção. no horúrio das 9:00 às li :00
Hs c elas 14:00 ils 17:00 lls. Tclclone/rax: (4 4) 3527 1363-35271281 -licitacao1jlnovacantu.pr.gov.br.
1111 Nova Cantu. Estado do l'aranú, 24 de Maio de 2.0 16.
1111 AIRTON ANTONIO AG~OLIN
#11 Prefeito Municipal
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2.016,_~a s:lla_~lt- n•ttniiíe.~ do l'a\"O i\!Jmi\"ip;;l, em :\Jon C::n\u, l'a1 :11 •.·,,
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PMFI:ITUIV-\ MUNICIPAL
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PREFEITU/Ul MUNICIPAL DE NOVA C"ANTU
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.845.394/0001-03
PROCESSO LICITA TÓRIO nu 034/2016

COMPRAS E/OU SERVIÇOS
OBJETO: Contratação de Empresa para execução de Serviços de transportes de
cascalho. terra e outros, com caminhão caçamba- 200 diária~.
VALOR ESTIMADO - R$ -750.00/d i ;~- 150.000.00 (Cento c Cinguenta Mi l Rcaist
-

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

PARA:

DEPARTAMENTO DE CON~BILIDADE - PREVISÃO I
7
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIJ\: ,_ .. ~j - ~-- 1 ;.{}o..J.]ft'"f.iJIC~~- __,., 1J.Jj_ ~
0

~ 3:~) &{4/0JJl(-)c?J-,; _-:q_'13o)9JJ or
fJ~ebj..,J-~!j.)~(J]!J. J -~~;;L( _J3joJ9f2j_
7

V"1st a:->
~

- - -- -

DATA: 23 I 05 / 2016

NAO AUTORlZAD(If-_ __ _
DATA:

Visto:

~?

I

~~~~~-----------------~---

PARA :

95> I~\- V
-----·--

ASSESSOR JURÍDICO

71;

- - - - · - - ------ -- - - - -

Visto :

Rua Prof. ]Otio Farias da Costa, s/11"- F:me (44) 3527-1281 I 1363- CL'1) ,~7.130- 000

