O. A. VIEIRA & CIA LTOA - f41;::
CNPJ N. 09.676 . 73 ~/0001 -26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o reg ime de co!""' unhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, ce ntro.
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portaaor aã Céaula
de Identidade RG n. 1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MF soe o n.
407.605.459-87 e GILVANE EVERTON FERREIRA, brasileiro . maior, empresario. res1dente
e domiciliado na Rua Jairo Batista Gomes, 212, Jardim Novo Horizonte 111. nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de ldentidaoe
RG n. 9.056.201-0 e devidamente in scrito no CPF sob o n. 049.655.939-79; sócios da O. A .
VIEIRA & CIA L TOA - ME e terá sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, certtro,
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 e sob n. 20123702810 em 15/05/2012 ,
resolvem alterar o contrato social e alterações e o fazem por este instrumeflto na melhor
forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1a. DO INGRESSO NA SOCIEDADE - Ingressa na sociedade, GILLIARTE
DOS SANTOS NUNES, brasileiro, maior, empresário, solteiro. residente e domiciliado junto à
Alameda Eduardo Brigadeiro Gomes, 48, Jardim João Pau lo I, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n.
10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o n. 059.804.579-17.
CLÁUSULA 2a. DA RETIRADA DOS SOCJOS - Retira - se da sociedade o sócio GILVANE
EVERTON FERREIRA, a qual cede e transfere à totalidade de suas quotas em caráter de
compra e venda ao sócio ingressante, dando plena, rasa e total quitação r ada mais tendo a
reclamar no futuro.
CLÁUSULA 3a. DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), totalmente integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas), e
fica assim distribuído.
SÓCIOS

VALOR

QLJOTAS

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GJLLIARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$118 .800,00
R$
1.200,00
R$ 120.000,00

11 8.800
1.200
120.000

CLÁUSULA 4a. DA INAL TERAÇÃO - PeF{llEJneçei"T! ~ng l!e ~adas as demais cláusulas não
atingidas por esta alteração.
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA -

tJJ=::

CNPJ N. 09.676.731/0001-26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VIEIRA & CIA LTOA - 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 Campin a 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 r.
407.605.459-87 e GILLIARTE DOS SANTOS NUNES, brasileiro, maior. empresário, solte ro
residente e domiciliado junto à Alameda Eduardo Brigadeiro Gomes, 48, Jardim João Pau o ·,
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula
de Identidade RG n. 10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o !1
059.804.579-17, 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 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, aeviaarlellte
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 ._IMITADA 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 Campi'la da
Lagoa - PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.73)/0001-26, devidamente
registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA so_b o n. 41106349868
em 03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA soo
n. 41206789045 em 07/06/201 O, 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 ati' idades
no dia 03/07/2008.
3a.: O capital da empresa é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente
integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ficanao assirr
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$ 118.800,00
R$
1.200,00
R$ 120.000,00 .
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QuOTAS
118.800
i .200
120.000
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - f>/IE
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL::::
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
4a.: As quotas são indivis íveis e não podem ser cedidas ou transfendas a terce ros sem o
consentimento dos outros sócios , a quem f1ca assegurado em igualdade de concicõe& ;:;
preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se ~aá11zaaa
a cessão delas. a alteração contratual pertinente.
sa.: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas mco5
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nós termos da le; em vigoí.
sa.: A sociedade tem por objetivo merca ntil o ramo de: 42.11-1 -01 - Construção de rodovias e
ferrovias e ramos secundários de: 42.21 -9-03 - Manutenção de redes ae distribuição de
energia elétrica; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçaaas; 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.29-9-0' Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e - , í20/00 - 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 da sociedade representá-la ativa e passivamente. judicial e extrajudicialme'lte.
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 soci21 ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terce·ros, berr como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2°. Faculta-se aos administradores , atuando isoladamente, constituírem, em noMe aa
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.
8a.: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade, perceberão a título de remuneração
"Pró-Labore", quantia mensal fixad a em comum acordo entre os sócios , que será levada a
conta de des pesas administrativas.

9 3 .: 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 aos sócios. serer"'l
distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - fliE
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
_
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Parágrafo Uníco: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, não
poderão ser tomadas exclusivamente por sóc1os que representem a maioria aoso uta do
capital social da empresa, e sim por comum acordo.

10a.: O falecimento de um dos sóc1os d1ssoivera, necessanamente a soc1eaaoe. Ocorriao o
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sóc1os sobreviventes ou
outra pessoa escolhid a 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 cios
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade cortinuar.
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo impedimento legar
quanto à sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos
sócios sobreviventes.
1 1a.: 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 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.
12a 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 no. 123 de

14/12/2006.
1° - As deliberações, sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complementar no.
123 de 14/12/2006.
2° - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocaoas 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 societário com exceção da
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.
13a.: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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O. A. VI EIRA & CIA LTDA -1'11:::
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC IAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assmam , o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e form a, obrig ando-se fielmente, oor si e oor
seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.
Campina da Lagoa - PR, 31 de julho de 201 2 .
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676 73 1/000 1-26
RE-RATir:: ·c AÇÃO
CLAUSULA 3". DA RE-RATIFICAÇÃO
CONSOLIDADO no i:em n 3~.

-

CO~ T RAT8

o

RF-=U-.T!F!CA-SE

SOCIJ\L

Onde se lê: O cap1t:al da empresa é de RS '20 000.00 (cen.o e vir.tE: m 1 rea s 1 tc!ah ente
Integra lizados div1dido c~:~ '120.000 (cer.to e vwte mil quota:s:. caci 3 U'11 8 e fi ::::2mcc: ~ss1m
distnouído

SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIE:RA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

RS SO.OO·J 00
RS 60.000.00

QLJOTAS

5J 000
60 080
120 000

RS 128 800.00

Leia-se 33 . O ca:J,tal da empresa é d e RS ~20 OOO.DO ( C:O;:l~O e v ("lte ~111 rc2 1s tota r'e ~te:
mtegrallzados. dlvta;do eM • 20.000 ' c;;nto e 'l l:l:c r.1·1 cL.o:as· cac a ,/1la c - ca~:Jo ass ,~,
distribuído.

~ÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUN ES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

R$

' 200

o::

RS

~ 20.0 08

80

R$ 1 • 8 300 08

CLÁUSULA 4~. DA INALTERAÇÀO a~ing idas

QUOTAS

Pe·'larece;l

• 18 308
~

208

17~

080

r .a.teradas 3::; c e -:1315 c 2usu as r: ao

por esta re-ranf1cação

E. por estarem ass1rn JUstos e cortratados, lavram . cata--n e ass1narn. o vese'l:e 1nstn.:-nento
part1cular, e'1l 04 (quatro) v1as de 1g~.;a l tecr e :orn'a ob·1ga'l::lo-se fie l ~le<te p:x SI e seus
heroeiros a cumpr' -lo em todos os seus :ermos
P~
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Cf\PJ \i. 09 676.73-1/0001 -26
?RIM EIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA- o SOC n~ E
CONSOLIDAÇÃO CONTRA TUA~
OZEIA ANIUNES VIEIRA. oraStiE;t'O n·a C' casado sob o re:Jrrre r.e r;c-,, ,~., ;-,ão
oarc'G 1 de ben!:;. e·· ~-esanc. 'esrd&n~e e don·rcr·iado na =<L.a A--:or'o Ch.oueto :;oe ce'l:':> "·~st:::>
c::Jade e Con~arca de Campr'la d3 Laçca - 0 F. CFP ô7 :?.45-::JC :>or:adcr .ja CEc._ a .:.c
ldentréaée RG ;~ 1.954.046. SSPtPR e ::letíCa'l1erte r-se- :o 'IC C~r.iv',F soe 8 n L:)-;' S:l5.L5S-~ 
e G ILVANE EVERTON FERREIRA , b~ast:c.ro '1l2tor cmores:.no. resrce'l:e e jorrrci'ra:l::.J ·1a ?u2
Jaí -o Ba'lrsta Gcn:es 2~:z ..,a:d.rr. NJ·.c HO' : arte I 'les ta ::: :Jac: e Cor"::Hca GE: '::a·-,o;na ~Jç
Lagoa - PH. C~P 6, 345 GOO prtaco- :Ja Ceau.2 c;:: der'ltda-:Je RG r 8 JSS /:;í.::-: c
dev~damente rnsc.;rit; no CPF S8tl o ·1 ~LS.G55.939scctcs c a O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
e :era seae e d'-Jn::::lo 'la C(La ..;n:or;~o Chq.J::;tc •303 centro r?-sta c jõJce e C:::'11arc3. :Je
Campir.3 da La~ca - ?R . CEP 87 2,15-::08. trsc~·ca no Cl\PJ sob ::: 'l :::9 Cf.3 -3' ·C::J2' 2!3

-s·

dev:darnente

regts:~ac3

na M.M. JUNTA COMERCIAL ')0 ESTADO DO PARANA so1 c r·

4 "1 1062A96t38 d-~ 03. -::-.20CS sam re;rstrc c e- cons- L cã::: C:e SOCIEDA:JE E:MPRESÁRIA
LIMITADA sob,.,_ -1~2o6-89C45 E;"'l J7.'C6.2C1C. rssoi:Gí"' 3ltcca~ :> cc•1trato so::: c;· e .;:, ~a::er-· r.:.:;,r
e~le i:1strurnentc na -nel:.,or fo·--13 de c:r'ert:-. ;:; sob ::lS cl.::usci<)S e conctções seguimes

CLÁUSULA ~·· . :>O CAPITAL O c3:Jtt3 sccral d,i erq:·esa ':.l-'? e·a ce R!: ,•c C·JO '):; • cuaren~2
·n il ·e3.s; t:):alr.l·Jntc rnteçral : accs passa a ~e r c e RS ~:o
O~ 1. ce:ntc e vnte mr ·ea1s ' se:-· ~lo
CLC RS BC COO CC c-rte'lta -,,, ·eat~ r !:.ii~ ,.,_t.:;r31ízaccs r-:::s:e ato ---edra~~e ar.-o :e t~l'c~to ccs
.ucros acumula~ os d:JJrados -,o 82l2nço í'atr•r c:--tal CE; 3· .. • 2 '201 • l ca'lcc o Célptt<:. se':: ;::I
Jss:t'l divid'do em 120.000 1 ce:1to e v ntc ;'ltl q~:ctas • e fica ass!r.- crs:· hut:::lo.

c:::o

v..;Lo~

SÓCIOS
OZEIA ANTUN ES VIEIRA
G ILVANE EVERTON :=ERREIRA
TO-:-AL
CLÁUSULA 2 3 • DA I~AL TERAÇÃO ,:j::ngroas por es:a a'teração
CLÁUSU!...A 3". DA CONSO!...IDAÇÃO -

RS .SO OCO 00
RS ZO OOJ.Oü
RS A2c :Jc:-~.D c

't:rn'a'lecer·

,-él -;:,r;;:i~s

ouo-:-.:..s
:;o JX

:.;o.u:::o
~ 2C

::c

as -je:q';:rs :::·aJsul os r;cic

..... : st3 -:;s ''1()C'- C8ÇÕC:.3 ora 3 us:çj~s •;;;o' .eT
_e 1C <>3 ce 0 -'C'I 2022 ::-.)t'n a

consc.icar o ccn:a!;:J sos tal e a l t~·aç.~es ad~qL;njo -sc a
se;J;.;tr.te redoc.:8c.

CONTRATO SOC IAL CONSOLIJA:JO
·' O. A. VIE.RA & CIA L -'OA- ME'
Ct-.PJ n . 09 .676.731/000A -26
NIRE n. 4A206789045
OZEIA ANTUNES VI EIRA brGs le:rt;, ..lct~r casado soe o 'E;Ç -•e ce cori.LnlãJ prcr:;l ce b~· '::;
empr-2sario resr:::lcr.tc e dc:-n:c;:ic.do ra RL..c h:-1.0n c C li.:]~Bt::. ~OS ce n r..: 'lcsta crcace e
Co:-tlarca de Can-.o:r.a ::;a Lagoa pq CCP 3 - 3•15-208 . 1~or:ac1::.- da Cedu a dC; lce::~:• jade RG n
1 9t4 846 ssp·a;:c -~ ae·;rd3mente ~~~c· ,o n:::> CPi=;t,p: se~ ·::i ., ~:,-;-tiO~ 4~9-::-;- e G:LVAN::
EV ERTO N FERRE:IRA. brast e·ra. ·m:ror err~-es? r c• ·estce1:e e dom c.I:CJcio ,.,a K.t.a J<::lii -J
Bat1s~a Gomas 1~2 ~ardirn :\ovc ·..;ortzont<;o I nt:sta ctcade e Con-arc3 te: Campna dã La;Joarq_ CED 37 345-QC(. PC:-tado~ da C~CL a ;.::2 b2r'trcade c:.s r 9 :5El 2: ~-IJ e c;e r:::c:..,..e'lt~
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0. A. VIEIRA & C!A L:DA - ME '

..--~~

CN?J N 09 676 731/000 ... -26
?RIME!RA AL TERAÇAO DE CO NTRATO SOCIA~
CONSO _IDAÇAO CONTqATUAL

----

=

nscnto no CPF sob ::J r~ 0<19 655.939- 7 9 ~..Je te-, ent~e s1 ccnst'tl: 'ca :Jma soc1ecac::: por q:.;otas
ce respo'lsabllicaje ·n~nada que g1ra 58:) c 1c...,e s11::m~sar a je O. A. v·EIRA & CIA LTJAM E e cera sede e GOrlÍCI:ro na Rua Al'tOnl::::: c-~IC.:Le .o sca centro r·e:;t;;J Çj;;!(JÇ ::? Ccrllélf Co (!e
Caí''pína da i..agoa - PR. C E;:> 3- 345-JO:: .r-se~ ta ·1c C\PJ sot; t; ··. :9 ~ :- 5-3- 'G::'G' -25
d0v1damcntc rcg1straoél na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ES-AOO DO PARANA soo c r.
41106349858 c;" .:J3.'07'2C08 cor:-- rcg1s:·o ce CC'1Stá cão ce SOCIEDA:E =:V.PRESÁRIA
UMITADA sob n. L'20578S045 er1 07 '06:2•J ·:J.

F.: A socrea ade grra sob o rome err~r.:sa', al c e O. A. V!E:RA & CIA L TOA - M~ e t&~á sec& e
domrcilio na Rua A:1~orro Ch:q:Jsto 608. ce~t-o ·1esta ::::jç;.j-= e Cc"la-:::a dE: Ca r~~~;;-a :Ja :...ag:::a PR. CEP 87 345-0CO. i·-:scnta !lO C~PJ scb c n :J9 6-;'6 -3 1 :O::::J • -25 éev.J amE:nLe ·ec.s.·a::ia na
M.M. JUNTA COMERCIAL DO ES-ADO DO PARANÁ sob o n 411~634S8:58 e""' :J-3 ::7,2COê
cor-- r~gi~rro ce -:c--sti~Lição de SOCJE:JA:JE EMPRESÁR ;A LIM liA:JA sot ~ L~:-'G57P.S~A;; ~-~
07/CG/20"1 O. podL:ndo -:;stabe leccr 'llléli S ou sucLrSfl:; e;p· q..Ja:c;ucr ~on::: co rc:-nt~~ c :: acronJI
ot:;edecendo as d s;::os1cões ega 's "/IÇ ~n:es

e

lil croL. sc~s 3: v c·; ces ~~ ç :a

C3. :J~ 20C8.
2~ ·O caorta da em:)resa é de P..S ~2:.:::o:.:::::r '. ce~~c e ' ·- te ~1 :1 ·ears) tota ~-t:: .... :s "':~;;rc: 1:2-c.cs
.:! ·.1c ::J:J en' ' 2C C8J ce;,to e v-rte n·r quotas. :::a da Jrra 2 r1:::ardo ass!'" é1s:· ::;_·:!o

SÓC IOS
OZEIA ANTUNES VI EIRA
G!L VAN E EVE ~TON FERREIRA
TOTAL
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~-, : ;\s aco~as sà:J -rd·\rSr vers e l~::: :Jcder- se· :::e :·::: ~s :J_ :·a~s:e. ::.:::. a .ercs.-cs se--~ :::
consentir.lento dos :::u:'os socros, a qJe-, ::::a ass~;:;-·a::::: ~r· ~_.1a ca::~:: ::2 cs;-c:.ções e :Jreç:J.
tr~ert;; de p;efe'ê~c: ::: p;:ra s~a aq.Jis .:;fio se posta a : ~r, c:a ;:-·"3 ·a nco se ·e2i·za::Ja é?. cessão
é elas a alte~ação conlratLa. per, ner:,e

e

5.:!. A respo:1saoLida::le ae caoa sccic
rE-stn:a ao / a c· ce su<:s -::L:ctas "'lêS t::: : as ·::;sp;-:'lerr
s::-~ldar' 3mente pela 'rJtegralrzação C0 car·:al SCJCiêl --:::s ·e ·mos r.a lei em 1/IÇC:'
s~.: A so::::ecade "l2r"l1 por Obje:.'.C rre·:::artrl c í 3''l0 c:: ~2 11 - ·.-:::1 - Corstr'~Ç30 de 'OCC\'IaS e
:'erro·;r as e ran-cs se.:t.:'léanos cc 4L L1 -S-C::. - VarL:e'lçã::: je :--J ces G& d'st:- b.11ç::c :Je e~crz: ra
f::etnca· 42 13-ê- :~a - Ob·as de uroan zaçâo - ·:.;as. oraças e calcacas 3:. '1-4-0S - C:..,:.3 :..e
resícuos r.ão-periçcsos 41 2C-4 00 Cons~·~ção de ej1:1c:;:.;s L9 29-9-0 ' - - -.::· soorte ro::Jc·, 1áno
cole::·..:} a c passage 1 ~os. sob reg.n-e de f·etc:.r-~n.o rnGn c pa e - 12-0:C: - Ser;':;'Js Je:
&'l~en1ana

7"-· ..\ admn stracã;; d2 socrcd2oc c t.:sa co norr.e ·.=mprc:sanJI e exerc1da mc1vrdL.a me·1te pelo
SÓCIO OZEIA AN.:.JII..ES VIEIRA CCíl podcrc;s e atn:Ju ç~es j e ge··· e ad"l r· S Lfêí C:3 r 2f::;c,:)s
ca socie dade represer:tà-1-:; at1 :a e pa~s1va·ncnt~ :LCI·:rEJr e :=X::aJL:cí.:: a lmer.te o era 1~e org§c::;
iJ'.:.J!r ccs. r!lstí:u•-;ôes L narce1ras. 3rtrc ajcs ~-.v acas e rerce:·cs 211 ;)era. ::e-- cc:-r1c :,r3 (;;;;·
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2.:! . O p~azo de cvaç:dc ca soe edace <::por te·7l;JO r'lc e .e-·~1 nao:::
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:odos os á.ema1s a:os recessáC~çs ê. c:::::•secL:;ãc dcs :::~1 c: vo s ot: 2 dcfcs 8 ::;::>s l'l:eresses e
:iJre1:os oa soc1ecade. ::~u:onzado o JSC .j o rc:ne err~·esar·a solacarerte
·o ~ vecado :.JSO co :-~ore err·pre~élflcl e-·1 atilJ::lajes estrant"'as a:::: rteresse soc:a :::.L. ass~..-rr. r
oongações SeJa er- ;a Jür ce cualqje:· das auo: stas O.J de terce 'ros . oem co~' o onera· GL é'! e '"lar
bens rr.óve·s de ~o::1eoace se;-, autcr zação de ot:tro scc1:::

§

Faculta-se aos acm1n1stradores. atuando sola.Jamente. cons. :~ · ~··1. ::n no"1e CJa
SOCied ade procu ·aoorc-s para pe· icco Ce:er·n nado. dêve:1d0 O 1:1 Str Jme·1:0 de ~1ar.cé'ltO
espec1fca· os atos e ooer;;:çües a se•em orat1cados

§ 2°

3·'. Pelos serviços c ue ;:::res:a·em os sóc:os a soc1 edade çercecerão a t'tu o oc ·c:"" ;..mera;;ãc
Pró-Labore· quar.k.; 'Tl<::r'sa '1xaca er'l co1rum acJrcc. entre JS se: cs. q.JG sem ltJ'.'Eld3 a c:w •.::

::J e despesas élcht·., s.ra.ivas
9.:1. O ano scc1a co·--cJolra com o are c 1.1. dcvc~do a 3' de dezen~br.:; oe c::da ano se·
~roceci:do o R<!lar;::J :12-tr mon•a! c2 sociedade otedeCJdas 35 orescn::ô-2s 'e;a1s e .é:: ~ica~
:Jert'ne,:es a 'Yia:er. a Os res ultados se:ao 3t· cu dcs aü!S só~ o:; orc·oorc1or.a:me·1:e às cuo:a:3
qL;e ;JOSSU i f?.rli ra SOCiedade ::JOdenjo fJS l..:c·~s a Cll(:;:~ O ':l::s S:JCIOS se•eT CIS::"'C~ CC~ C'L.
f1ca rem crr. íC:SeíVn rn ~cc1ecade

Parágrafo Único As delroerações soc1a s a nda qt;8 1r1p.1cuem err al:c ração c:J::tratt..:ai . •§~
::Joder ão ser to~Yiacas e xc:usiva'1lerte oc· se c; os qLc represe1:em a 'llalo·'a at~ol~~a co cao1ta
soc1a; da empres?. e ~.m por cor.urn accrdo

10.., O falecimento ae um ccs so:;.os dissc.ver2 .1ecessana . .nerte a s:JCI?.Caac Occ":cc :;
eve!lto cntra:-a a soc:ejace en' l1 quidaçãc. ;::,cde·1cc se· l1cu dar>te cs s~::Ics sobreviventes o..:
octra ocssoa esco'h1d<:: de c.:omurn acordo e1:re cs rerce·ros e aq Jeles ..:~~o s a .q...;1caçi:ic :::
solvidos o At1vo e Pass1vo serão os sóc1os supérs:·~es e os ncrje1ros do de CLJJS cu'taao<:; ·jt=
s~us 1averes. se e x1::;t'·ern E:stes de cc-,"orm lcace c~rn c ::orm21 de Pa:i:J'ra :::e·ll~,;<:w·s·tte
norr.o!ogado pela autondade J.JdiCI<Va cc:~1oeterte F1ca t::3m be'n o GU.cia:~:e corr; o e..,ca·:;::.· ::ie
Jltl:nar. cefir t·var1eme. a e xti:1ção
soc1eda:Je .r::.usr.'e aprcscr:ar.-::o pa·a arcu ;;;m t:: 'l.::J o
·cspectlvo distra to scc: :~ l :1a Mrv1. Jurta Cor•~ ·c1 a do Estac:c 'Jo Pa:-a:1a .

ca

Parágrafo Único :=.,:-et3••o '12J~"l::lJ 1n:eresse ra cc•:·ruidc;de da ~o:::.e::ia:íe :Jo· ;:>a:-te :;os
soc·os scbre-v1vertes e rn a,s os ~.-~·de:ros de C:e cu LS
poue~a a s~c1ec.ace c:;:-tim.ar
.r~q~essando os 1er;;e ros :::c:n seL qu rhãc ·espect1vo rão "lê·:e'lco r'pedne-cto .=.gal c ... a'1t~ 3
s~·a capac1dade 8dml;l;st:-<:cJ3 DL. 2.1:1ca _-,w:;fer --:Jo seu qu rh2o à um ou rT'2 s jos so·:lo~
sot:-e '."ve:'~cs.

í i'' O Adm:n:strado r declara s:::~ as pe,...as da 'e r.a :J.Js ~ão cs.a 1n';:>ed1da ce eJCe·:::er s
administração da sGciecade . por le1 esr:.ec1a l ou err 'Jirtuce ce ::::Jr:íe1aç::ãc .;·irr n.a . 'JL ::c· se
.~..,cont · ar scb os ~ 'e:tc s de.a a pe1a q:;e vece a1~::1a cue tell;:>orariamer'te ::; acessCJ a carg;:;s
p:Jb:1cos: ou pc; cí'~e fa :1rn ertar ce p·e / a~1 cac2.:~. ::>ê.~G 8..J s...Jb::::~no con;:::...ss2 c ;;ec .... l 3~c c ..
c:Jr~tra a econc··,·a ooo...Jiar. contra o s stel""a fi12ncc ro •ac.:;:~al cortra 1orr·~ as c:e :Je-=esa :Ja
:::::rcorrê:1cra, co'Mo as re laçces
corsxno ~e :-Jt~::ll.ca.::J 2 ::>rop:-:edace

ce

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/000-:-26
PRIME 1R.A. ALTERAÇÃO DE CONTRAIO SOC :AL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUA._
12~

A sociedade :ca descbngada da realização c e ~eL.n.ão an..Jal de só::: os :)ara :)restaçã~ c=
e dP.mais oel lcerac:Jes. cc:n ht=~se 1c 2r'::go 7J da :. s. Comolerr.e.,:ar r" ; 22 -:;e:
1
4/12/2005

corY;t=~s

1o

-

/'\s deli~eraçõe.s saci ais s~:ão ~o:1ad3s con- base no a:-t1go 70 ::lê Lei Co:-tlJiêfTte'l,ar n°. -2::,

de: 14/1 2/2006.
2°- 1-..s reuniões aos sóc1cs . c;uardo recessar1os ser2:.:

cur~vocadas pe.os s-:cios e oDE:ce:era 2
quorum estabelecioo no cod:go c. vil trasu::·ro da Le 1:::AOS/20C2.
3° - A e mp:~sa ~ca dispensada da oublica:;:ãc de qualc:Le~ ou:ro soc.2ta no co:-:~ cxceçã~ ~a
a iteração contratual com base r. o art1go n'' 71 da Lc' Corr pleme:o:m n° 123< 212006.

13;., : Fica eleito o foro da Comc::.rca ae Car:1p1na c a L<;goa- Pr pa'a o exerc ísio e o CL 'YIDrir-:~er:tc
dos direito!: e obngaç:ões resu'•antes deste cor.trato

E. por élSsln .erern Justos e contratadcs lavran. cata'll e ass:ram o presente l'lStrur"'c:-to
ern 0-1 (quatro) v:as de igual !ecr e -=orn~a. cbngancc-se f elm ents pc~ Si e ~or seus :1~:-ce-ros a
ccr-:lpri-lo em todos os se..:s :er'llos

·- OZEIA ANTUNES VIEIRA

-.
GILVANE EVERTON rERREIRA

:_;,_1 ~~~.1 .:.'.'": U·:·---r-
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O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
PRIMEIRA 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, SSPIPR e devidamente inscrito no
CPFIMF sob o n. 407.605.459-87 e GILVANE EVERTON FERREIRA1 brasileiro, maior,
empresário . residente e domiciliado na Travessa Bela Vista , s/n, centro, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de
Identidade RG n. 9.056.201-0 e devidamente inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79.;
sócios da "0. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME", com sede estabelecida na Rua Antonio
Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345000, 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 03107/2008,
com reg1stro de constituiçao de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010, resolvem alterar o contrato social e o fazem por este
instrumento na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1•. DA VENDA E COMPRA DE QUOTAS- O sócio GILVANE EVERTON
FERREIRA, cede e transfere em caráter de venda e compra 98% (noventa e oito
porcento) de suas quotas sendo 19.600 (dezenove mil e seiscentas quotas) ao sócio
OZEIA ANTUNES VIEIRA, dando plena, rasa e total quitação nada mais tendo a
reclamar no Muro.
CLÁUSULA 2•. DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), totalmente integralizados, dividido em 40.000 (quarenta mil quotas),
fica assim distribuído.

VALOR

SÓCIOS

R$ 39.600,00
R$
400,00
R$ 40.000,00

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

QUOTAS

39.600
400
40.000

CLÁUSULA 3•. DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não
atingidas por esta alteração.
CLÁUSULA 4•. 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:
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O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME"
CNPJ n. 09.676.731/0001-26
NIRE n. 41206789045
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro. maior, casado sob o regime de comunhao 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 CPFIMF sob o
n. 407.605.459-87 e GILVANE EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário,
residente e domiciliado na Travessa Bela Vista, sln, centro, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n.
9.056.201-0 e devidamente inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, sócios da "0. A.
VIEIRA & CIA L TOA - ME", com sede estabelecida 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 07/06/201 O.

1•.: A sociedade gira sob o nome empresarial de "0. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME", com
sede estabelecida 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. 09.676.731/000126, podendo estabelecer filiais ou sucursa1s em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo as disposições legais vigentes.
~.- O prazo de duraçao da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas
atividades no dia 07/06/2001.

3a.: O capital da empresa é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dividido em 40.000
(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (hum real} cada uma e ficando assim
distribuido.
SÓCIOS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

VALOR

R$ 39.600,00
R$
400,00
R$ 40.000,00

QUOTAS

39.600
400
40.000

4•. : As quotas são indivisíveis e nao podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

s•.: 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.

s• · A sociedade tem por objetivo mercantil os ramos de: A sociedade tem por objetivo
social principal a exploração do ramo princ1pal de: 42.11-1-01- Construção de rodovias e
ferrovias e ramos secundários de: 42.21-9-03- Manutenção de redes de distribuiçao de
energia elétrica; 42.13-8-00 - Obras de urbantzação - 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
71.12-0-00 - Serviços de engenharia.

P .: 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 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 soc1edade, sem autorização do outro sócio.

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constitulrem, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

s•.:

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 adm1mstrativas.

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 possulrem na sociedade, podendo os lucros a critério
dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na soCiedade.
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
,

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Unico: 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.
1o• .: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido
o evento entrará a soc1edade 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 ex1stirem, 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 mteresse 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*.: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao está impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crimtnal, 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 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.
12~ A sociedade fica desobnga da realização de reunião anual de sócios para prestação
de contas e demais deliberaçôes com base no artigo 70 da Lei complementar n°. 123 de
1411212006.

13 As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar n°.
123/14112/2006.
2a As Reuniões dos sócios quando necessárias serão convocadas pelos sócios e
obedecera a quorum estabelecido no código civ1l brasileiro da Lei 10.40612002.
3° A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro ato societário com
exceção da alteração contratual com base no artigo 71 da Lei complementar n°.
123/12/2006.

13•.: Fíca eleito o foro da Comarca de Campma da Lagoa - PR, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
~
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
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.

Campina da Lagoa - PR, 15 de setembro de 201 O.
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G([VANÉ.EVERTON FERREIRA

7

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
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 c1dade 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; titular da Empresária sob O. A. VIEIRA - ME, com
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, inscrita na Junta Comercial do Estedo do
Paraná, sob o NIRE n. 41106349868 em sessão de 03/07/2008 e devidainente
inscrita no CNPJ n. 09.676.731/0001-26, fazendo uso do que permite o §3°, do ert!go
96b, da Lei n°1 0.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 1O, da Lei
Complementar no 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIA
em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio GIL'I ANE
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente e domiciliau0 na
Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR,
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.056.201-0 e devidamente
inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, passando a constituir o tipo juríuico
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo pre~ente
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente todos os sócios:
Cláusula 11 : A sociedade girará sob o nome empresarial O. A. VIEIRA & CIA L TOA ME e terá sede e domicrlio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e
Co ...... arca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, podendo estabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais
vigentes.
Cláusula 21 : O capital social será constituido utilizando-se do acervo do capital social
da empresária supracitada, pertencente ao titular OZEIA ANTUNES VIEIRA é de R$
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas de valor nominal de R$1,00. (Um
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, sócio ingressante,
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste ato em boa corrente moeda
nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando o capital social da empresa
ora constitufdo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000
(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada uma e ficam assim
distribui do entre os sócios:
VALOR
20.000,00
20.000,00
40.000,00

NOME
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

QUOTAS
20.000
20.000
40.000

Cláusula 31 : A sociedade tem por objetivo social principal a exploração do ramo
principal 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; 42.13-8-00Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 38.11-4-00- Coleta de resfduos nãoperigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00- Serviços
de engenharia.
Cláusula 4•: A sociedade iniciou suas atividades em 30/01/2003 e seu prazo de
duração é indeterminado.
Clãusulas•: As quotas são indivisfveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em iguP.Idade
de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Clãusula s•: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Clãusula7•: A administração da sociedade caberá OZEIA ANTUNES VIEIRA ~l.)m os
poc.;.::res e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse s~id: .JU
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiro~. rem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro s6::o.

§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 'Z' - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no
art.0 1.061 da lei 10.406/2002.
•r

Cláusula s•: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Cláusula sa: A sociedade fica desobriga 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.

18 As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar
n°. 12311411212006.
28 1"\S Reuniões dos sócios quando necessárias serão convocadas pelos sócios e
obedecera a quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002.
38 A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro ato societário com
e~o da alteração contratual com base no artigo 71 da Lei complementar n°.
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
Cláusula 1o•: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
Cláusula 11•: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 12•: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
ativ:.iades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possfvel ou
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à <..l&ta da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em ljue a
sociedade se resolva em relação a seu único sócio.
Cláusula 13•: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em v.r.tKJ3 de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vedP.. :ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimer.ta!", de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
conJa o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 14•: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, para o
exerclcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente
instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente
por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos
Campina da Lagoa- PR, 20 de maio de 201 0
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OZEIA ANTUNES VIEIRA
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~ANE- EVERTON FERRiJRA

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

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

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR.
Referente: TOMADA DE PREÇO n° 009/2016 - PMNC

A empresa O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ
no 09.676.73110001 -26, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ozeia Antunes Vieira,
portador da Carteira de Identidade n° 1.964.846-0 e do CPF n° 407.605.459-87, DECLARA,
para fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
de TOMDAD DE PREÇOS n° 009/2016- PMNC, que se enquadra como microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio,
podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123/2006.
As informações acima são de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das
informações, sujeitando-se às penalidades legais.

Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

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

Email: vieirapavimentacao@gmail.com Fone: (44) 3452-2762
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DO PARANÁ
,. GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL- SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Páaina:

001 1 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
O. A. VIEIRA & CIA LTOA- ME
Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0678904-5

CNPJ

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

09.676.731/0001-26

03/07/2008

Data de Início
de Atividade
03107/2008

Endereço Completo (logradouro,~ e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA ANTONIO CHIQUETO, 608-TERREO CENTRO CAMPINA DA LAGOA, PR, 87.345-000
Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE RODO,YIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRif!UIÇÃO DE ENERGIA ELETR~CA
,OBRAS DE URBANIZAÇAO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUÇAO DE
EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
Capital: R$

I

200.000,00

(DUZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(DUZ ENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei n• 123/2006)

Prazo de Duração

Indeterminado

200.000,00

Microempresa

Sócios /Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

ParticiJlas;ão no caJlilaljRSl

Esllécie de Sócio

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

2.000,00 SOCIO

JOSIAS FERREIRA VIEIRA
065.042.049-77

Último Arquivamento
Data: 08/04/201 5

Término do
Mandato

Administrador

198.000,00 SOCIO

OZEIA ANTUNES VIEIRA
407.605.459-87

Administrador

Situação
Número: 20152522409

REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERAÇÃO

status

xxx.xxxxxxxxxxx

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOM E EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
CURITIBA- PR, 02 de agosto de 201 6
16/52961 5·1

LIBERTAO BOGUS
SECRETARIA GERAL

Consulta disponível por 30 dias
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Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.17Q/QQ01-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

)

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 047/2016-PMNC
Edital de Tomada de Preços no 009/2016-PMNC

Declaramos que OZEIA ANTUNES VIEIRA CPF n° 407.605.45987 da proponente O. A. VIEIRA, sob o CNPJ N° 09.676.731/0001-26,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da
Tomada de Preços: Contratação de Empresa para Recape Asfáltico sobre
Pavimento Poliédrico. Estrada de acesso li ao o Distrito Santo Rei.
Distancia de 4.000 metros de extensão. Área a ser recapeada de 12.000 m2 •

Nova Cantu, Paraná, 09 de Setembro de 2.016.

PREFEITURA
1PAL DE NOVA CANTU
SEBA 1ÃO ONAL1JO VILELA
Eng. Civil CREA 19354-D-PR

GOVERNO MUMICIPAL DE CAMPINA DA
LAGOA
C.N.P.J. n° 76.950.070/0001-72
Pç. João XXIII, n° 996 - CEP 87.345-000- CAMPINA DA LAGOAPR

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
!CERTIFICADO N. 0 :
35/2016

IIVALIDADE:
.. 30/06/2017

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
O. A VIEIRA & CIA L TOA -ME

1130/06/2016

ICNPJ:
.09.676.731/0001-26

l

!ENDEREÇO:
.RUA ANTONIO CHIQUETO, 608
!CIDADE:
.CAMPINA DA LAGOA

IIBAIRRO:
CENTRO

I
I

I

li

'ESTADO:
PARANA

IIJ!;)EFONE:

I

IEMAIL:

IIFAX:

I

Objeto Social/Mercantil ou Ramo de Atividades:

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
Obs : QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE
CAMPINA DA LAGOA e, em consequência, habilitado a participar de licitações em que se
inscrever perante órgão da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nos termos da
legislação Federal e Estadual tendo apresentado todos os documentos exigidos nos artigos 28
e 31 da Lei n° 8.6666/93, vigente ressalva outras exigências previstas no respectivo Edital

"PAÇO MUNICIPAL,30 DE JUNHO DE 2016

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Praça João XXIII, 996- Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000
Telefax - (Oxx44) 3542 2303
CNPJ 76950070/0001 -72 licitacaovmclaqoa@hotrnail.com
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DiárioQFICIALParaná

·-

Nova Cantu

Diirlo Ofid.tl Ccnific.do Dl

Com t!rclo, lndÚ ilth e hrvlco•

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANA
CNPJ n• 77.845.394/0001-03
Ruo Bohla, 85- CEP 87.330-000
AVISO DE LICITACAO- PROCESSO LICITATC RIO n• 047n016
TOMADA DE PRE os
N" 009nOI6 PMNC
OBJETO: Contntaçio dt Empresa J)llra Rccapt As(:iltlco sobre Pavimento Poliédrico.
Estrada dt ~(tSSo ll ao o Distrito Santo Rei. Disbnda de 4.000 rndros dt uttnsio.
área a ser rtnpe:adt. de 12.000 ru1 • conforme especificações em cdibl.

ABERTURA: À p3rtir d:t.S 09:00 (nove) Horas do dia 15 de Sc:lC:mbro de 2.016. na s:da de
reuniões do P_oço Municip3l. em Nova Cantu. Par.má.
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c inronnaçõcs poderão ser
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a
Divisão de tic:itBc3o, no honirio das 8:00 às 12:00 Hs e das 13:00 lis 17:00 Hs.

I

Piraí do Sul

EDITAL DE LICITAÇÃO N' 074/2016
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO N' 069/2016
O Município de Pirai do Sul toma público aos interessados que houve alterações
no Edital de Licitação n' 074/2016 -Pregão Elctrõnico n' 069/2016, cujo objeto
é o Aquisição de gêneros a limentícios e materiais de limpeza paro o CRASe
CREAS.
Sendo assim, a data de abertura da referida licitação fica adiada para o dia 13 de
setomlll'o de 2016, iis 14h00min, no Paço Municipal de Pirai do Sul.
O edital alterado, anexos e demais informações poderão ser solicitados pelos interessados na Secretaria Municipal de Administração, na Praça Ali pio Domingues, n'
34, em Pirai do Sul, Estado do Paraná, ou pelo e-mail edital@piraidosul.pr.gov.br
Pirai do Sul, 29 de agosto de 2016.
VALENTIM ZANELLO MTLLÉO
Prefeito Municipal
79628/2016

Telefone: 44 lS27-1281 ou e-m:1il: ticir:acno<âlnovacanru.or.se:ov.br
Nova Cantu, Estado do Paranó. 30 de Aaosto de 2.016.

I

Pitanga

AIRTON ANTONIO AG~OLIN
Prdcilo Municio•l

80208/2016

I

l'llllllitlll

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n• 093/2016
Procedimento Licitatório n• 138/2016
O Municlpio de Palmitai-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei
Federal n• 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n•
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará
licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR ZERO
QUILÔMETRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO
005/2016 - INCENTIVO FAMiLIA PARANAENSE 111, CONFORME
ANEXO 1- TERMO DE REFER~NCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE
DO EDITAL.
DATA DE ABERTURA: 14 de Setembro de 2016 às 09:00 horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
VALOR GLOBAL: R$ 40.566,67 (Trinta e Sete Mil, Quinhentos e
Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos).
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site
www.palmital.pr.gov.br, também podendo ser retirados na sede da
Prefeitura Municipal de Palmital. silo à Rua Moisés Lupion n• 1001 Centro, em Palmital - Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à
sexta-feira, no horário de expediente.
Palmitai-PR. 30 de Agosto de 2016.
JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO
Prefeito Municipal Interino
80334/2016

I

Pérola
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N" 10/2016.

O MUNIC!PIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, em confomlidade com
a legislação e norm:lS pertinentes, toma público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, pelo
que dispõem no presente Edital, as condições de sua realização.
OBJETO: Contratação de empresa sob-regime de empreitada global objetivando
a execução de readequaçào e revitalizaçào de vias e calçadas de ruas urbanas
pertencentes ao Município de Pérola, Estado do Paraná.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Empreitada Global.
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
15 de setembro de 20 16, às 14:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola,
sito na Avenida Dona Pérola Byinglon, n' 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola,
Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei n' 8666/93 c suas alterações, Lei Complementar
n' 123/06 c suas alterações.
INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e
de seus anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamenlo de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos dever:io ser dirigidos à Comissão
Pemtanente de Licitação.
Pórola!PR. 30 de agosto de 20 16.
DARLAN SCALCO
Prefeito
80270/2016

Aviso de licitação
REPUBL!CAÇÃO
de edital n.' 066/2016
Modalidade pregão presencial
Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de cursos de qualificação profissional com certificado: Recebimento das propostas: até 09h00m do
dia 14 de setembro de 2016. local: sala de licitações localizada no paço municipal,
centro administrativo 28 de janeiro, n' 171. pitanga- pr. critério: menor preço por
item. informações complementares: diretamente na sede do município de pitanga,
situado no centro administrativo 28 de janeiro, 171 -centro- pitanga- pr., ou pelo
telefone (Oxx42) 3646- 1122 ramal228, fax (Oxx42) 3646-1 172, email: pitangalicita@gmail.com -pitanga, 30 de agosto de 2016 -.Altair Jose Zampier - prefeito.
80324/2016

I

Prudentópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE PR~DENTÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇAO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 01512016O Município de Prudcntópolis toma publico que fará realizar, às 13:30 horas
do dia 30 de setembro do ano de 20 16. na Rua Rui Barsbosa n' 80 I em
Prudentópolis , Paraná, Brasil, CONCORR~NCIA para Recope asfaltico em
CBUQ com 16.033,75m' no lote OI e Pavimentação com 2.881 ,21m'e Recape
asfaltico em CBUQ com 9.856,22m' no lote 02 , sob regime de empreitada
or preço global, tioo menor orcço, oor lote, da(s) set1.Uinte(s) obra(s):
Prazo de
Quantidade e
unidade de
execução
Objelo
Lote
Local do
(dias)
medida
objeto
n'
180
Recape asfáltico em 16.033.75 m2
Sede
I
CBUQ
180
12.737,43 m2
Pavimentação/recape
Sede
2
emCBUO
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital c seus respectivos modelos.
ndendos e :mexos, poderi ser examinada no endereço acima indicado, no
e-rnail
atrav~s
do
ou
solicitada
comercial.
horário
licitaprudc@prudentopolis.pr.gov.br. lnfonnaçõcs adicionais. duvidas c
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ã. Comissão de Licitação
no endereço ou e-ma i! acima mencionados- Telefone (42) 34468007.
Prudcntopolis, 30 de agosto de2016.
Vanessa Ap. Becher Sass
80277/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRtNCIA N' 01412016 O Município de Prudcntópolis toma público que fará realizar. às 08:30 horas
do dia 30 de setembro do ano de 2016, na sede da Prefeitura Municipal, na
Rua Rui Barbosa n• 80 I em Prudentópolis , Paraná, Brasil.
CONCORRtNCIA para Contratação de empresa para execução de refonna
de rcadequação no Ginásio Municipal Gilmar Agibcrt , sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste,
da(s) seguinte(s) obra(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANA
CNPJ n ' 77.845.394/0001-03
Rua BohiR, 85- CEP 87.330-000
AVISO DE LICITA ÃO- PROCESSO LICITA T RJO n' 047/2016
TOMADA DE PRECOS
N' 009/2016- PMNC
OBJETO: Contrfttnção de Empresa para Rttapt Asf:lltito sobre P11vimento Poliédrico.

Estrada de acesso 11 ao o Distrito Santo Rei. Distancia de 4.000 metros de extensão.
área a ser recape:nda de 12.000 mz, conforme especificações em edital.
ABERTURA À panir das 09:00 (nove) Horas do dia 15 de Setembro de 2.0 16, na sala de
reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu. Paraná.
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderio ser
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a
Divisão de Licitação. no horário das 8 :00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs.
Telefone: 44 3527-128l ou e-mail:

licitacao(ãlnovacantu . pr. ~ov.br

Nova Cantu. Estado do Paraná. 30 de A~osto de 2 .0 16.
AIRTON ANTONIO AGNOLIN
Prefeito Municipal
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PORTARIA N°. 036/2016
O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei
Federal n° 10.520 de 17 de Julho de 2002;

RESOLVE
Art. 1°.- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade;
Art. 2°.- Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro.
Art. 3°. -Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3 .
.
Art. 4°.- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002.
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Art. 4°,- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016.
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Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016.
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Prefeitura Municipal de Nova Canto
ESTADO DO PARANA
CNPJ n.845.394/0001-03

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016
ABERTURA: 15/SETEMBR0/2016
HORÁRIO: 09:00 Horas
O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das
09:00 Horas do dia 15 de Setembro do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na
Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o
que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e suas
alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte
objeto:
l-DO OBJETO
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa
para Realização de Recape Asfáltico, da seguinte forma:
LOTE 01: ÚNICO

OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asfáltico sobre Pavimento Poliédrico.
Estrada de acesso 11 ao o Distrito Santo Rei. Distancia de 4.000 metros de extensão. Área a
ser recapeada de 12.000 m 2 •
LOCAL: Acesso 11 Distrito de Santo Rei, Município de Nova Cantu.
TIPO DA OBRA: Pavimentação
TOTAL: 12.000,00 M 2 •
1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná.
2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LIClT AÇÃO
2.1 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente constituídas,
especializadas no ramo, que satisfaçam as condições deste Edital de Tomada de Preços no
009/2016 e seus Anexos.
2.2 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes no 1 e n° 2), ou;
2.3 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com
certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(envelopes n° 1, e n° 2), ou;
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ESTADO DO PARANA
CNPJ n.845.394/0001-03
2.4 - Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 2° da Lei n° 8.666/93.

2.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
I -Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de
incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei no 8.666/93 e suas alterações;
11 -Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
III -Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretenda obter tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar
juntamente com a documentação de habilitação (envelope n°. 01), a Certidão expedida pela Junta
Comercial conforme consta no art. 8° da Instrução Normativa n° 103, 30 de abril de 2007,
acompanhada obrigatoriamente da declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.0 123, de 14 de
dezembro de 2006, conforme modelo contido no Anexo VII deste Edital.
2.7 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um representante
de cada proponente.
2.8 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento
com a indicação do representante credenciado, com poderes para representar a empresa e praticar
todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo o credenciado
encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter a empresa
um representante no certame.
2.9 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo I deste edital ou
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
2.9.1 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrênci a
de tal investidura e documento de identificação com foto.
2.9.2 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
2.9.3 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 11:30 horas, desde que o
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o
credenciamento dos participantes.
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2.9.4 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das
proponentes, desde que devidamente credenciados.
2.9.5 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes,
Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei
Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser entregue fora
do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. Deve-se apresentar a

Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução Normativa n° 103, 30 de abril de 2007.
2.9.7 Atestado de visita expedida pelo licitador. É recomendado à proponente, quando da
visita ao local do serviço, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação
necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local dos
serviços serão arcados integralmente pela própria proponente. (O prazo para visita do

representante da proponente ocorrerá entre o dia 29 de Agosto de 2016 até dia 31 de Agosto de
2016, no horário das 09h00min às llh30min e das 13h30min até as 16h00min, onde a mesma
devera ser agendada no Departamento de Licitação.

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3- HABILITAÇÃO
3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularização da documentação, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, § 1o da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima,
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração
convocar os licitantes remanescentes, na mesma ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme estabelecido na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2. Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus atuais administradores; Registro comercial, no caso de empresa
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individual; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funci~namento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir;

3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instruídos por lei.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida
Ativa da União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do
proponente;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão
fornecida pela Receita Estadual;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente.
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

3.4. Qualificação Técnica:
a) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem
como tomou conhecimento de todas as ' especificações concernentes ao objeto da
licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo
ANEXO V);
b) Atestado de capacidade técnica de obra (ACERVO TECNICO) e emitido pelo CREA,
igual ou equivalente à obra objeto desta licitação;
3.5. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito
Público (Modelo ANEXO 11);
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedidas pelo(s) cartório(s) competente(s)
ou pelo distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta.
3.6 -Demais Documentos:
a) Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO III);

/
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b) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV);
c) Declaração de que recebeu toda a documentação (Projeto básico) conforme ANEXO VI.
A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data
estabelecida para a data de abertura da licitação.
Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando
em sua face externa os seguintes dizeres:

PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA PROPONENTE:
4- DA PROPOSTA
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo,
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde
devera constar obrigatoriamente:

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

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas.
4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta.
4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais
como: despesas com impostos, Encargos Trabalhistas, embalagem, seguro de transporte (carga e
descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais,
seguros, e transporte de pessoal até o destino do objeto, se for o caso.

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando
em sua face externa os seguintes dizeres:
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PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ
ENVELOPE No 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA PROPONENTE:

5 -ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos
praticados no decorrer da sessão pública referente ao processo licitatório. Quaisquer observações
somente serão registradas em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para
conhecimento geral.
5.2 - A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos:
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de
Licitação receberá os envelopes O1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e
Propostas após a abertura do primeiro envelope.
5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O1 HABILITAÇÃO.
5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os
documentos contidos no envelope n. O1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das
proponentes.
5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte
procedimento:
5.3.1- Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados, .
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para
análise, pelos proponentes presentes.
5.3.3 -Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado.
5.3 .4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo.
5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão,
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes.
6- DO JULGAMENTO
6.1 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será a da proposta de menor
preço global, desde que cumprido o exigido no edital.
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6.2 - A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não
harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo,
contando que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer
proponente. Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza
secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a
verificação de dados ou informações de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou
omissões básicas, que por sua gravidade, tradicionalmente são considerados insanáveis. Servem de
exemplo, entre outras: a falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, na planilha de
serviços e no cronograma fisico-financeiro, assinatura aposta por elemento não credenciado ou não
habilitado.
6.3 - Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço
unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista em erro grosseiro e
óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço total cotado prevalecerá e o
preço unitário será corrigido.
6.4 - Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal indicado na planilha de
serviços e o valor do subtotal conferido, prevalecerá o valor conferido.
6.5 - Nos casos em que houver discrepância entre o preço global indicado na planilha de serviços e
o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.
6.6 - será desclassificada:
6.6.1 a proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer
oferta de vantagens não previstas no edital, ou que apresentar preços ou vantagens baseadas nas
ofertas das demais proponentes;
6.6.2 - a proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
6.6.3 - a proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação,
quando for razoável concluir que a proponente não será capaz de executar o contrato ao preço de
sua oferta.
6.7 - No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado
por extenso, prevalecerá o grafado por extenso, observado o contido no subitem 14.3.
6.8 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a comissão de licitação poderá
fixar às proponentes o prazo de 08 (Oito) dias úteis para apresentação de outras propostas de
preços.
6.9 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas de preços, a
Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de
classificação.
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.
6.9.1 - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
6.9.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, (art. 44, §1° da Lei Complementar n° 123).
6.9.2- Ocorrendo empate a comissão procederá da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, /, da Lei Complementar n° 123);
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na form a
descrita no sub item "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 17.8.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito (art. 45, 1/, da Lei Complementar n° 123),·

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45,
11/, da Lei Complementar n° 123).
6.10. A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes
através de meios usuais de comunicação (edital, fax e fixação de aviso de classificação no mural de
avisos do município).
6.11 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação.
6.12 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta,
o Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente,
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou
ainda optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública.
6.13 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de
que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la.
b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases.
c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.
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7- DA CONTRATAÇÃO
7.1 - Após a publicação da Homologação a Contratante convocará via email, ou telefone a
empresa vencedora da licitação para assinar o contrato, informando a empresa que esta terá o prazo
de até 05(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação para assinar o
Contrato, não havendo a assinatura no prazo acima previsto, implicara na decadência do direito a
contratação.
7.2 - O Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros
instrumentos equivalentes.
7.3 - No ato da assinatura do Contrato a Empresa a ser Contratada deverá
apresentar Caução no valor equivalente a 5% do valor da Obra, conf. Art. 56 -Lei 8.666/93
em espécie ou fiança bancaria.
7.4 - O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o
contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de
licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
8 - PRAZOS E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO:
8.1 - O contrato entre as partes deve determinar como prazo de vigência de 180 dias e o
prazo de execução de 120, podendo ser prorrogado quando houver necessidade desde que
justificado por caso fortuito ou por motivo de força maior.
8.2- Para o Objeto constante desta Licitação, a entrega/execução deverá ser realizado em
local designado pela licitante, mediante a entrega da ordem de serviço para início de obra.
8.3 - Os Serviços serão executados e entregues em estrito cumprimento do projeto que faz
parte deste processo.
8.4 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
9- DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura/NF,
acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo
Município.
10 - DOVALOR
10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em R$ 442.376,00 (Quatrocentos e
Quarenta e Dois Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
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10.2 - Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso
entre o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e o ministério da Educação/FNDE, através
da seguinte Dotação Orçamentária:
Dota ão
0602.26782.0534-2025-33.90.39.21

Secretaria
Secretaria Munici al de Administração

11 - DAS PENALIDADES
11.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a

saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais
sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei 8.666/93.

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL.
12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito
horas.
12.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação
e o pedido.
12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima
especificados, não será conhecida.
13 - RECURSOS:
13.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da
~
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos.
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Prefeitura Municipal de Nova canto
ESTADO DO PARANA
CNPJ 71.845.394/0001-03

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento
do recurso.
13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94.
13.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
14.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
14.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer
interposição por parte dos participantes.
14.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas,
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas
proponentes e membros da Comissão de Licitação.
14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os
proponentes retardatários.
14.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações.
14.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro colocado ou revogação a licitação.
14.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas
alterações.
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14.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro.
15 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br.

NOVA CANTU - PARANÁ, 30 de Agosto de 2016.
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(MODELO ANEXO I)
Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

CREDENCIAMENTO

Pela
presente,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
- - - -- -- - -- - - -- - -- -- portador (a) da Cédula de identidade
sob n°. _ _ __ _ __ __ _ __ e CPF/ MF n°.
,a
participar
do
procedimento
licitatório
sob
o
modalidade
- -- -- -- - -- - -- - -- ' instaurado por este Departamento de
Compras.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
empresa
outorgase ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição
de recurso.

Em _ _ _ de _ _ __ __ __ de 20_.
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(MODELO ANEXO li}

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECLARACÃO DE IDONEIDADE
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016, instaurado
pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

Carimbo e Assinatura
Do representante legal
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Prefeitura Municipal de Nova Cant
ESTAD DO PARANA
CNPJ 71.845.394/0001-03

(MODELO ANEXO III)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECLARACÃO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016 instaurado pelo
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

Carimbo e Assinatura
Do representante legal
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(MODELO ANEXO IV)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016 instaurado pelo
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

Carimbo e Assinatura
Do representante legal
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(MODELO ANEXO V)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016 instaurado pelo
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação,
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

Carimbo e Assinatura
Do representante legal
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{MODELO ANEXO VI)
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

Objeto: RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO.
ESTRADA DE ACESSO 11 AO O DISTRITO SANTO REI. DISTANCIA DE 4.000 METROS DE
EXTENSÃO. ÁREA A SER RECAPEADA DE 12.000 M2 •

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

Nova Canto, Paraná, _ _ _ _....:d::..:e:....___ _ _ _ _ de 2.016.

Carimbo e assinatura
representante legal da empresa
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(MODELO ANEXO VII)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADO R- PR
Referente: TOMADA DE PREÇO n° 009/2016 - PMNC
A empresa ............................................................................................,
inscrita no CNPJ n° ..................................................................., por
intermédio
de seu
representante
legal o(a) Sr(a) ........................ .......................................................................,
portador (a) da Carteira de Identidade no ................. ................... e do CPF n°
........................................ , DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° TOMDAD DE PREÇO 009/2016
- PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n°
123/2006.
As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações,
sujeitando-se às penalidades legais.

Local e Data

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa
C.P.F _ _ _ _ _ _ __ __

R.G _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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ANEXO VIII
MODELO DE CONTRATO
REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 047/2016
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 009/2016
IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado,
Ca rteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68.
CONTRATADA:

, com sede na XXXXXXXXXXX, Estado do

Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o no 00.000.000/0001-50, representada por seu representante
legal Sr.xxxxxxxxx, RG 0000000 e CPF n° 000.000.000-00.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato,
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 047/2016 - Edital
de Tomada de Preços n° 009/2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente.

DO OBJETO
Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Construção de 01 (uma) Quadra Escolar,
Coberta, com Vestiário - Padrão FNDE, conforme especificações constantes do Termo de
Referencia e Projeto alem do apresentado na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes
no Processo Licitatório acima descrito.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá:
a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação;
b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fi scalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus
à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
entrega do prnd!!tQ

funcionários
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Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções.

DO VALOR
Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo
total, constante deste contrato é de R$-000.000,00 ( Centavos).
DO PAGAMENTO
Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega,
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE.
Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante.
DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO
Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.
DO PRAZO
Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 180 dias, e o prazo de execução será
de 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou aditivado,
independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços.
Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber a OBRA em
desacordo com o previsto no Projeto e neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do
art.78, da Lei Federal n° 8.666/93.
DAS PENALIDADES
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Clausula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87,
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas,
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes.

DAS COMUNICAÇÕES
Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito.

DO FORO
Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem
o foro da comarca de campina da Lagoa, Estado do Paraná.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 00 de Setembro de 2016.

AIRTON ANTONIO AGNOLIN
Contratante

Contratado

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO n° 047/2016
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO No 009/2016
COMPRAS E/OU SERVICOS
OBJETO: Contrata~ão de Emgresa gara Constru~ão Recage Asfáltico sobre
gavimento goliédricol estrada de acesso li ao Distrito Santo Reil distancia de 4.000
metros de extensão área a ser recaoeada de 12.000 m2 •
VALOR ESTIMADO - R$-442.376 200 (Quatrocentos e Quarenta de Dois Mil 2
Trezentos e Setenta e Seis Reais}.
PARA:

ORDENADOR DE D~SPESAS: PREFEITO MUNICIPAL

Visto:

~ ~n•u'•PRE-FEITO

J

DATA:

30 I

I 2016

08

DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO

DATA:

30

I

I 2016

08

.

PARA·

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA:
~ rr---.,

\

'

)

Vist(:' ~

DATA:

I

30

08

I
I

I 2016

~~·

ASSESSOR JURIDICO

IInexigível I I Dispensado I I Concorrência
\

Visto:

~

l I
~

Tomada

de Preços

I I

Carta
Convite

O~

v
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DATA: 30

I

08

~

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail
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I 2016

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03

"Paço Municipal Martin Krupek"

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL:
O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa
Excelência, requerer a competente autorização para contratação de Empresa para Execução da Obra
de Recape Asfaltico sobre Pavimento Poliédrico, conforme Orçamento, Cronograma e Memorial
Descritivo em anexo :
I I -OBJETO

RECAPE ASF ALTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO. ESTRADA DE ACESSO 11 AO O
DISTRITO SANTO REI. DISTANCIA DE 4.000 METROS DE EXTENSÃO. ÁREA A SER
RECAPEADA DE 12.000 M2 •
(X) Contratação

( ) Registro de preços ( ) AQUISIÇÃO

I 2 - JUSTIFICATIVA
A presente obra será destinada a melhoria das condições de trafegabilidade da população do Distrito
Santo Rei, promovendo melhores condições de acessibilidade e redução de custos com transporte
rodoviário.
I 3 - ESPECÍFICAÇÃO DA OBRA

Item

I

I4-

Descrição
SOBRE
PAVIMENTO
RECAPE
POLIÉDRICO DO ACESSO li DO
REI.
SANTO
DISTRITO
CONFORME, PROJETO ANEXO.

Unidade

Quant.

Marca ou
origem

Valor.
Unit.

Valor
Total.

UN

I

-

442.376.00

442.376,00

LOCAIS DE EXECUÇÃO DA OBRA

A obra será executada no Acesso II do Distrito Santo Rei. Conforme, croqui anexo e local de
implantação anexo e mediante ordem de serviço.
I 5 - PRAZO DE EXECUÇÃO ou PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO

O inicio será imediato e o prazo de execução de quatro meses conforme cronograma do
projeto de engenharia.

16-ACOMPANHAMENTODA EXECUÇÃODOSERVIÇO

O acompanhamento da execução será feito através fiscalização das etapas e mediante
medição realizadas pelo engenheiro civil do quadro próprio de servidores do município de Nova
Cantu.

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363
E -mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03

"Paço Municipal Martin Krupekn
Valor Máximo desta Licitação é de R$ 442.376,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e
setenta e seis reias), confmme projeto anexo.
I 8- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
Conforme o Artigo 73 da Lei 8. 666193:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta
Lei,·
!I - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.

I 9-DA VERACIDADEDOSORÇAMENTOS
Certifico que os valores dos itens que compõe o orçamento estão menores ou iguais aos
valores praticados na tabela da SINAPI.

l 10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço.

Nova Cantú, 22 de Agosto de 2016

Álvaro Antônio Agnolin
Chefe de Gabinete

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br

Prefeitura Munici ai de Nova Cant
ESTADO DO PARANÁ
CHPJ n.B45.394/0001-03

Dados do Projeto:

Objeto:

Recape Asfaltico sobre Pavimento Poliédrico.

local da obra: Estrada de Acesso 11 ao Distrito Santo Rei.
Dimensões: Distancia de 4.000 metros de extensão. Área a ser reca peada de

12.000 m 2 .
Data base do Orçamento: Agosto/2016.
Valor do Orçamento: R$ 442.376,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e

trezentos e setenta e seis reais)

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87. 330-000 - Nova Cantu - PR-E-Mai/ prefeiturara novacantu.pr.gov.br
Fone: {44) 3527-1280

RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO

~--------

----~----~

Atualmente o trecho de Acesso 11 (acesso através da PR 237} até o Distrito Santo
Rei encontra-se com 560 metros de extensão com recape asfáltico com
Concreto Betuminoso

Usinado à Quente - CBUQ sobre pedras irregulares. Obra esta, executada a
aproximadamente 2 (dois} anos apresenta boas condições de uso.
O trecho a ser recapeado tem com base pavimentação poliédrica com bom
estado de conservação. A execução será através de recape asfáltico com
Concreto Betuminoso Usinado à Quente- CBUQ com extensão de 4.000 (quatro
mil} metros, com largura 3 (três} a ser recapeada, totalizando uma área de
12.000 (doze mil} m 2 .

1.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 COLOCOÇÃO DE PLACA DA OBRA

Instalação de uma placa de obra com informações básicas do empreendimento
a ser executado. A placa em chapa metálica, devendo situar-se próximo ao local,
ter as seguintes dimensões (1,00 m X 2,00 m}. Devendo situar-se próximo ao
local, sendo que os dizeres informativos da placa serão feitos em adesivos
colados na superfície. Os dizeres são referentes os dados do contratante e
contratado (responsáveis técnicos, orçamento, empreiteira, etc. }

2.

RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO:

2.1 LAVAGEM DA PISTA

~

Lavagem da pista com caminhão pipa para a retirada de material pulverulento./

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87. 330-000 - N ova Cantu - PR- E-Moi/ prefeitura'á'novacantu.pr.gov.hr
Fone: (44) 3527-1280

2.2 APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO

Aplicar uma demão de pintura com material betuminoso (RR-lC) na base, de
modo a garantir aderência entre o pavimento poliédrico e o novo material.

2.3 APLICAÇÃO DE CAMADA DE REPERFILAMENTO

Toda a superfície deverá receber uma camada de reperfi lamento de Concreto
Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ. Devendo receber uma camada de
reperfilagem na espessura de 1,00 em .

2.4 APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO

Aplicar uma demão de pintura com material betuminoso (RR-lC) na base, de
modo a garantir aderência entre o pavimento poliédrico e o novo material.

2.5 APLICAÇÃO DE CAPA de CBUQ

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ somente será aplicad o após
a realização dos serviços anteriores, devendo ser esparramado através de vibroacabadora e compactação com rolo chapa/pneu. Devendo receber uma camada
na espessura de 3,00 em .
Com inclinação de 2% a partir do eixo da pista, para que não ocorra o acumulo
de água das chuvas na área que recebeu a pavimentação asfá ltica.

3.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA:

3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

Colocação de duas placas com limites de velocidade. Sendo o limite má ximo
permitido de 50 km/hora. As placas deverão ser fixadas nos dois sentidos da via
de acesso.

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mai! pre(eitura1vnovacantu.pr. gov.br
Fone: (44) 3527-1280

Prefeitura Munici ai de Nova Cant
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 11.845.394/0001-03

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Durante a aplicação do recape, deverá se tomar cuidado com os transeuntes,
devendo existir barreiras e sinalizações de modo a dificultar e alertá- los sobre a
proibição de acesso no momento.

Nova Cantu - PR, 22 de agosto de 2016.

1

En

CREA 19354-D/PR

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mail prefeitura@novacantu.pr. gov.br
Fone: (44) 3527-1280

.TICO CBUQSOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO.
DE ACESSO AO DISTRITO SANTO REI.

u•.~r•~'-l~uuu METROS. LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO 3 METROS. ÁREA: 12.000 m 2 • ESPESSSURA DE 3cm.

Linha

Caminho

Polígono

Círculo

Caminho em 3D

rvleça a d1stdncia entre vários pontos no chào
Comprimento:

Exibir perfil de elevação

-1.000,

17 11>1etros

ORÇAMENTO
Agente Promotor I Proponente
Empreendimento
N" do contrato

INOVA CANTU

I

IRecape asfaltico sobre Pedras Irregulares
!Administrativo -O

N" do Item

I

Programa

I
IRecape asfaltico sobre Pedras Irregulares

Descrição

Unid.

1
1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra (1 .00x2.00) m.

2

RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES
Lavagem e retirada de material pulverolento da via a ser recapeada
~
M2
Aplicação de pintura de ligação com RR-1 C (araucária)
Aplicação de camada de reperfilamento com CBUQ - espessura 1,00
T.
em. "2,4Ton/m 3 "
Aplicação de capa de CBUQ com espessura de 3cm c/ vibroacabadora
T.
"2,4Tontm•"
-

2.1
2.2
2.3
~

-3 -

-

--

'--

Valores (R$)
Unitário
Total

1,00

450,00

450,00

12.000, 00
12. 000,00
288,00

1,23
1,18
358,00

14.760,00
14.160,00
103.1 04,00

864,00

358,00

309.312,00

2,00

295,00

590,00

TOTAL

442.376,00

Fonte Referência de custo

-+
---

-

SINALIZAÇAO VERTICAL
Placas de indicação limite de velocidade

3.1

Unid.

Quant.

I

unid

r
I
~

-

...

(~~

-

15-ago-1 6

357.616.019-15

Obs

(já incluso no orçamento)
I

~

Contrapartida exclusivamente financeira

~ Contrapartida exclusivamente fisica

Encargos sociais considerados no orçamento:

:::::KJ

Exclusivamente repasse/subsidio

~

Horista:

Exclusivamente outras fontes

Mensalista:
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Empreendimentoi Recape asfaltico sobre Pedras Irregulares
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QC I - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO
INOVA CANTU

I
Unid.

Descrição

Quant.

l

1SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra (1 .00x2.00) m.
Unid. i
RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES
Lavagem e retirada de material pulverolento da via a ser recap · m2
m2
Aplicação de pintura de ligação com RR-1C (araucária)
Aplicação de camada de reperfilamento com CBUQ espessura 1,00 em. "2,4Ton/m'"
t.
Aplicação de capa de CBUQ com espessura de 3cm c/
.vibroacabadora "2,4Ton/m'"
t. I
SINALIZAÇAO VERTICAL
Placas de indicação limite de velocidade
Unid.

Repasse

w do contrato
I
I

Contrapartida
Financeira I
Física

1,00

450,00
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12.000,00
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~~
-

-
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I
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OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
lFONE: (44) 3542-2762

A. VIEIRA &CIA LTDA •
Rua Antônio Chiqueto, 608 - tl!tftf.r.o..~
CEP 87345-000
Campina da Lagoa - Paraná

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE

F 11

11

0311

1' Via Cliente (Branca) 2• Via Contab. (Verde) 31 Jornal (Fixa)
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EDITAIS

Quarta-fe ira, 9 de no vembro de 2016
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU & :LNo.f~ ~
Estado do Paraná
rJJ - - -- '/:.
CNPJ N. º 77.845.394/0001 - 03
-1;--;_)f"::".. ... ______ _
Rua Bahia, nº 85 - Nova Cantu - PR . - CEP ; 87330-000

o.,_<7 Can~u· Y;-_

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527 -1896 (44) 3527-1288 Fax (844) 3527-1363

E-mail: pmncantu@ig . com.br
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
OBJETO:
VALOR:
ASSINATURA :
VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

REF. PROCESSO LICITATÓRIO nº 047/2016
EDITAL DE tomada de preços nº
809/2816
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ
CNPJ nº 77.845.394/0081-03
O. A. VIEIRA
CNPJ. 09 . 676.731/8801-26
Contratação de Empresa para Recape
Asfáltico sobre Pavimento Poliédrico,
no Distrito de Santo Rei.
R$-441.930,88 {Quatrocentos e
Quarenta e Um Mil Novecentos e Trinta
Reais).
19 de Setembro de 2.016.
188 (cento e oitenta) DIAS .
128 (CENTO E VINTE) DIAS.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 012/2016
REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 047/2016
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 009/2016
IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU1 Estado do Paraná/ com sede
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa 1 s/n° 1 bairro Centro 1 CEP 87.330-0001 neste
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN 1 Prefeito Municipal1 brasileiro/ separado/
carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68.
CONTRATADA: O. A. VIEIRA1 com sede na Rua Antônio Chiqueto1 n° 6081 Cidade
Campina da Lagoa 1 Estado do Paraná 1 inscrita no C.N.P.J. sob o n° 09.676.731/0001/26 1
representada por seu representante legal Sr. Ozeia Antunes Vieira 1 RG n° 1.964.846 e CPF n°

407.605.459-87.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato,
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório no 047/2016- Edital
de Tomada de Preços n° 009/2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente.
DO OBJETO
Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para
Recape Asfáltico sobre Pavimento Poliédrico. Estrada de acesso 11 ao o Distrito Santo
Rei. Distancia de 4.000 metros de extensão. Área a ser recapeada de 12.000 m 2 /
LOCAL: Acesso 11 Distrito de Santo Rei 1 Município de Nova Cantu 1 conforme especificações
constantes do Termo de Referencia e Projeto alem do apresentado na Carta Proposta da Empresa
Contratada 1 constantes no Processo Licitatório acima descrito.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá :
a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação;
b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Nova Cant
E TAD D PARANA
CNPJ 71.845.394/0001-03
Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
entrega do produto.
Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais
entreg ues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções.
DO VALOR
Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo
total, constante deste contrato é de R$-441.930,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil
Novecentos e Trinta Reais).
DO PAGAMENTO
Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega,
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE.
Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante.
DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO
Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.
DO PRAZO
Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 180 dias, e o prazo de execução será
de 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou aditivado,
independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 1oa. Não será permitida a sub-contratação de serviços.
Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber a OBRA em
desacordo com o previsto no Projeto e neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do
art.78, da Lei Federal n° 8.666/93.
DAS PENALIDADES
Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87,
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.
Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Nova Cant
O AR
CNPJ 77.845.39410001-03

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas,
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes.
DAS COMUNICAÇÕES

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito.
DO FORO

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Setembro de 2016.

Contratado

TESTEMUNHAS:

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br

EDITAIS

Terça-feira, 20 de setembro de 2016

MUNICIPIO DE LUJZIANA

Prefeitura Municipal de Nova Cantu

- - CIIPJ:80.!88.68&'0001-27 - -
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Prefeitura Municipal de Nova Can

-1&••

Rua BAHIA, no 85 - 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@ig.com.br

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 047/2016 - Edital
de Tomada de Preços no 009/2016, conforme especificação no Edital.
Toma-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa:

"LOTE N° 01 - ÚNICO"
ÍTEM 01 - Empresa: O. A. VIEIRA, inscrita no CNPJ sob o n°
09.676.731/0001-26, no Valor de R$-441.930,00 (Quatrocentos e Quarenta e
Um Mil Novecentos e Trinta Reais).

Nova Cantu, Paraná, 16 de Setembro de 2.016.
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EDIÇÃO N" 9.444

Sexta-feira, 16 de setembr

.....

li êõRU'ilurAJ oõsiil
CU'fn,n.IJ\'n...v!llldiiOOl:COI.IIMkT.-JIIOf\JL.
C'D«TTAToi.DO:J0,4QWII~I.Cftl.

racx::mQ.utmciTI.I.tMIN'flllll'

c..--~~-"

•alluu.•.IJI.~biML•t.Fcdlrdr/l*.'9l,tlftftit1~1,.1

~=~~~~..:=

'~ADIII~TIYOl.'1U1111

.\$StMTO:PUIIlODEP.ETORiiOo\OSSI~

IIO'I...COiliOI.CAM~Kri...w:

~AKIOIIOI'lllltA._

IUDII,U.HUCI!If.l.CU~·f-.:;lltll
c.SII.t~.l.llo!,U..,._...,_,.

lC: . .JU.I...Utl\J.lw.JlM ..

PU<ôi.O~CW.It.,\l»ll

H.OC:ES.SO:Iin'1011

YA&.Oa:USMIO..OCIIcWtNio"'-_.1

~"'-ttlf201l.~'bl'-"~11031t.cw.•j.aifm.·u.~pc

AVI$00EliC111oÇlo

EX'!!!TORC!Up.Mjtl)

oa.rnota.-~•.......,_,_..""'~r-o..

cti!R.I?OCADO DI.DQ:JIQII'UDJJ)l!f' ltlll!'

.....,t'll"

Of'làti\IINI!WOr"-" ..... ~'"~lkil

,..._IPIIfiU.u>S.. OI . . . . . .l:l\4,t.Oilh»!w!N
IMN~~-~ -'- OdilrAidfllá ........

DEVACH0l 117/1011

~.az:JJ._~f-llllt

a~

PII.UDDID'ft.IC:AII....,.I'oJinl/)flt..

efii'QStli',Q

0.. I

~

......

~OI

Vm.bdt ,..

b:ttw,-'-:IAir/UJIT/lllc~ tU'2:01wm_DO .W

~....,,_.,~.ll'"'

t:Ui dil llilSWJ»tdral!itltÍ::I:itM/IID), ,_IO,....!Inl
1-.imr..-.IIOI'dr.wCNUPiibliCIIriiMOit

N:liiJtotSe!Y~Gnil ti!Wir~lii UI'JIJT\IfiRMIIII.

-·-

fJI!:I"'III ......~IIborMOt

?-':

.._.,._.~·~

Toii"JlUW111.aoon4• •

...t~N- ..111\II I II(Dooolt.- l»tXP.ooa

_, _

,_W...a.ttoL II.-nC.. lll..

~I.OS.Ul.\'13

,

AQU;SÇAO

o .,..... ,_~""*'" ..-"'""'_......,.
•

f"'OIIIIlt(_ • ..._,_

~

OEEXT'ffTOI'UEOE~PltrnNTOII.ES ,.W..I.SOCOLUE
C0011(l~AISDlEF:fllr!IIAO...E~CIOWIICPo:ICE

I.&CtiiL.\ÇlO!Uir...,~uwnc.....,~•u•1!)MI

. . IIII ..... IS*IIIdnde2Ql4

•...,.. ........ , _ _

jrfOOIIII........ ~""··~Il0 ll(l;l\tl!ll

~,...,....._.~_,..,.....,pn

AIITONCI

ca.so P~~om,

hri·N~

PIM"-riQPllft~
~ ..... lll~llic~~k-.l'llllll~..,t.r;IIIICdl~llcD.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEABIRU
oecac"'O-.• IM/11111
g .._......,... . . _ _ _

........,........., ___ ............,

- . - ,..c:-..,.,...,... .......

~..==:...~=·loO"'

.................. _..-....

'""""'J""'

"""'"""' · a -----.
- - . - ...... ..
-----~-....-

~EGlol'ft!lfMCW.I.'D2D"

J-...rr- ·o.o.-·--~

~~IYVOk'1411»16

0,..~

, _ _..,_M.rUI.ollirf't1111011

·-- . . .-.._. . . . .
"""" ,..........

........... ~,..."""'-'-*'

.......... .,...,.-..,...,Di•..U..•ntl, lii~N

..... l'rftl\n""-""•,...·"-EIIuwoGoiiiiN•
....•
...................
21.~

-..-

_,,m,~IEl•-N•C....

A.~\ r-~--

~

.......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlliii.~R ' saQCt5N
......,.~,...,*'·--.AB:ii5Tif0

0--·.......
•--....--.
...----·------ICIIICII.DC:AI·..............,_.
....,_ ..

__

O&:JIUÇC,JN.i4IIIIÇ.IO (Ii ~IIII. O€WEtENI'Efi)IOlTIO)

r:-- ...lo t _ _ , __ .. ...

P.W.IWi\II'Elit.IQ Doi.$E:Ste.USEc:DITJfO$ """"'AJS~

0_.....,.,_ ............,__ ,.,_,"'~O...EtiiJIX.AODOifJiiiCIPWIOE~Pit

-

- ..... ,... .__.:ao,..

_..___ .._... ___ _..

""',_,.,._ ..... _ _ _ .c..-r.. l~ ll!l~llt ...._ ....
-~ . . . . . . . . . . 14\II'CliiMo . . l- a

wo· · •-·~·-·
,..,..,
___ _..,...,.u_,..,"""",_.
--··~-"""""'-•'..:O:·
It ......
,._ ..,~~~-~r...-~

f::'f.?~~ 't"f.!'f,\'P1t W,:"::'n';..~ ~ ~ ~: ~

...... ~,1.,.,;...,_ .. a ,..
I .·· /<)

~ ~~·---·111L

~-"•'-•U11

~-=:,/

fRfFEII\JRAMU~~WAI.

----·~

til!

PREmTlJR.o\IRJNICIPAl

Í~

_~_c_~_•_~_o_•a____
~ ·'-~----~~----~--~-· ~

ENGENl!EIIIOBELTRÁO·PARAHÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ot~· tl~

~ual'm.:.oNt.oai/W

,_.,.,...,.

lllai""""""U·IItoltMI!·,._·t!Prln»«<<

""'"'.,..._.,_IMOIII.f'.fl!l·'-'•tl"''•·l ll

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

~YISOOEIIUSAoill.&ltlo,WMfln\N.

_____ ,..__,..,_..·-··'-·""--'
==-DIIUII&-..---·-·-·
. . ... .. . . ..,..,..
-·--·---..-~~Ttiii() N' CIW:'IIII

~GWC.I«:ltwJ.D,~r.t:IIIIQJifl.~li

Prefeitura Municipal de Nova Cantu

~~~~~

'-·--·-·~-

..

~II,AIIOioi(O L~u-•••~ • OI.»M.ftiD,._,..II.,.

lmnlliiDI:Iúart-JUMi'l'liliiQ).({C,.!llll"'. '-';10(1 ~~ ....- ,_tdllllll_ll,.:..~·l.icllldtl·l'lt'llllnWrollqlllifl
!lfl~nWirla,;,...,.,_.<*llh~llol.,.....,• 'lfC:. •C...to~

~*•Sol'l.

~o~--

,,.,,..... Qf LtÇ!I•'

_
..

~fll(NCC:Nfi:A I(~ ......IOI

au,riWC'L\SQuat~lói.IO if' NTI2•1t
[bnALDf:T(I~UIADErRI(U:e' ...ltilt.

MC l llrl.,.

•-coo Of.

MIIoliOCJI'N,.Oit ....UOC:QO~OI:

.,.~.,.,._

P-IWTO:O _ _ _ _ _ _ :HI _ _ _ _
"""--:OOEYIOlHc~-••-•)I•Qoo....,...... M 1t

At'IIIIWtllolnci~ llt~ ~rJ:"I'~~~~It <

,..._ .....,w..-~,~·r-kb:fit ntp"lll"•l

· -·---------·-u ....
Coo<nlAT~-co.o.. . .

.. [ollifo·

Q~ilt.ialol'--~~-..--.-- ~·~·ag
(jQ!illo~lll,..fi'MN. . . . , ........ IIliN~-11!111'1111

••OCCE!!M•-.annr•n=ruçlql(•nmt•
Ot..IVO< COol'l""'TIOCÁO OI: t:"'"'lla.o.l:l!Cli,.NA P'i'IVI.

...........,lOiÇÃO COIIJlCfNA, Doi lOVP~O Uf'll:cli>'ICO Dl
"V~ 1M!. \oi4C_. -IIIÇA INDIQCI,. WOO(~g ~ 110

"'lloi.OfiiTOTAL.! ..t i M I , . O O N _ o _ • _ . . , . , . l

~oooç....-:..,.""-'"'

-..-~

-~

C.-lao "tl.f:.lo.

JÇG,IootCIIT\N,Ua-•J.M.•-

....

~~
.........

c--. ...................... ~.,• .loo.... _.;••

a...·~·"""""·

,..._~;,......., ,

~\i: ....lOI...... ;flft~olrlll{ft',

.._~,. ,•IUICIIII"-"""-.1"""-!Wo
ot•-~-

;---;
:..:;-~:::·-·_ _ _ _,.. , .
JUI,..IC.oOi""'.l:O
_
__

-----..

~-- ··- ..--1151

-u.-J.It\,•ur~

-..u.--... o- ...

~·

-~. ----

_,_ .... -..lO..

ltn.OtiAI'o'QlnCJfi&SI..
NVVUo WUNIC,_IJ.

).-~

~

PREFEmJRA MUNICIPAL. OE NOVA TESAS

CI#J-to•l"O

1't210011tt-otUl,o,0000"~

P'...,

,.,• . --.......•u.c..."''-n(r-•l):IIM:).nlll

.. to""UJ~l'~

Eorooooi.>" r-l•mftCc.'Y"'""I"

ENA.• ~clf>!"'CEI>H.z»..:::I

_,_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~OVA TEBAS

@

PREFEtTVRA MUNICIPAL OE NOVA TESAS

CNPJ-IO.Il'O.H2oOD010 ESTAOO 00 P,uwro..l.
,.,., ...,~, lfl5,c-rCIIIIOf'

Of"J-60~1T1.r!XI:I14$

Av. hlc~.MS.c..tov

pr CV' 11 :uo.oocl

E$TAOOOOPoiJI.N.IÁ
r-"F• (C""U))I4lo11ot

Emaoii.>"!!!C'tibut'o='WI"\'2MNPbr

CEP65~

o.r.Mtmoo~~Uton>

HOIIOUXl.loelODIPVQADI!:UCITAç:.I.DW'IIliU11
l'fiOCUIIItlVITOot.UCITAÇAGW" 1n/Jtlt

~OAI'tl&nltA

~

o~oGJUOIC.o • "'--,_

f'fiOC:it:OIMf;NTOOitUC:rt~ ... ,",.....

UTIOOitl.loHAlt+I,IDIOOIIOiii PMIAo\-OEIIAMTUIIAUtO:IICOIIAI

OI' IIWitntJIIC.LO COIIIRI!TIY~ 1W l~ I:UEclfiCO Oll

fMilJr1.100PROGIWIA ,Mi.u.P~OOPI#IPMI\IYII\'llt:Uul

W~10

Clt: Yo\ONAI MAIW:o' INOFI!L. IIODELO 11tW 110,
I'~ ASl~AIUA M~AL.Oli.AUol 00 lltJNJdPICI
Mf/OVATOAI·P~

C..."""'--~~·-~
o.o.-·s...\de'
..... t41C11.'20141. - .. ~-- ..

""'---·-·I!Ru . . .

~NM.l• kiloq,*LIII'-.irf l.e.wD::I,IPIWhl
W~ ........ HOMOLOG.tA•...,_.OI~ ..,..,,,...CI-CHMI
~.. ,_.......,~ct'IAL.OIIIITOYAL. o.ltttMUO

1.,.,.
_..._
c - KAACOI OURU H'JIU • Mt. CWJ•u .:.uu
, .... ,..,.•

-·

tei~Otpro . . . . . . . .~. . ~-- . . '""""'""~-

....... "'*"Ukt• ............. -.-..~-~

.. m,-alt, _...,•...,llfoolo ,.,MG.lo

fJII.I.OICII,I.1NT1111 1fo. . . loro..,.,._"~looQI,_.ftkloi.OtiD IIIol.

oaJrT0: eQN'I1U.TAC10 ot EW'IU.IA DCU1$1VA PUA HRVICOS

,...,. DIIA.~O 001- MOfUIOIWI Gt ...... AI~ 00

-.oGO • . _ _ , _

r'lllllf.. -

.... -

..

PUUO_WIICI.t.!,_l,')tll, _ _ ,.. •.t.O.a!UOOlfttll'àcuLOI I I!II
.... C.t.l'lÇOtU,

""''1:14. lltGO 0011 ~.t.AA .,.,._.. !IQI "'""&.t.UoOI r:Otll AI

f.i,atUoiDO~I.o.l!fut.'~OO-C,W\C-IoO:ui.O

PMioOlllOCiro1IOIT'ODOI-Ol..UOCMI.OC.I>i..GADn ~

IIILJI'1 COIIfTJV.TAÇ.I.O OI DI.I"MU. lDI.Cl.lni'O'A '"""" MAYICOI Of.
flloloiNT'OIÇJ. COIItltPN'A, IM I!Oio.N'AMIUiTO UPfCWICO OI
1t(J1111GIR;A(:J.o ~ VACIMM MAJICA IIIIDftll.. .OOUO 11M1 HD.
NRTVOCVfTE A IU!CJltll'\'...... ~PAI.. OtE aAIJO& DO IIUMJCipJO

IAIÓOOf NCW.t. TUioW'It., liOlloll ~~tONI'Oit111f: TUitiiOOf

Dt:WO'IA,........Pil..,_.,_"-IUII " '· '• .. l..aiMC.IOl

,_....,_,_tiD.IWit(l .....--....

_

I'IIIJ.aDl wScu..oatnt.t..- .. c.Jrt' n.J..U-..:~, I.OTI! tt,lfbl " ·
ltl l)l.~\11.. 1-·~-- ... ·-~

~\ll1cul.oi:U01o,_oo...,4rt'U--I~~mn,rn. ...

,.,~
~
- . -...
_........ ..........., _,lii.
...

. . Uc!-.c. . ~·M?no1 1

........

~

c- llti«!W,

AATPICO -

•

...,CJO.._ «

.. ~ ,. ,.,ao,•. ,.... • -··• - "-"..

~-

o

,..ALC111TOTAI..

ItiQ

oonflorwoo~ootN.,PGOO,...,.....,_,..,.~.,,~.

1

ITOitr."'-..

....

..

.....

-

.._..c.,...__...,.,.._
"""" _... -~-___
·--............__,_
..........-..

--

-ôt:l

01:-A~ ICJI,I,IICII'I:~OCIÇOWOIUIE

,._,.liGiollli.. ,.,.... _ _ _

la lll.lllll,.lc-·-••.. ,

--

TU11110

art:

~OOIW'EIIDOIDII'Iti."_,__V......,_ • _

..._ ....... -~ .. l.-...-

·~·---~·

IAol~

' - - " 6 - 1oo;M •

...---~~M..COI~OIUOIU•tiL
...1,01r ..... _ _ _ , _ _ ,

c_,_..l.

~OOilQ'ta(I)Rt'l'.t.L." .,..,_. _v_,.."" , w""po:r -

. . . . . ~• . . . -

.....

IIDIU.M••••1)L)M.. .-o-•-""•--1o~

...

·----- . ................

~
,..-tc!IOIMo;

_......_...

...- _........_
o.p,._,_......_ ......

,...._,.~......._..u.....,_

... "'u•-*.. ._•,.••

~

o.,,. .~,.

~ ·otr.• Tob&,

.. W._

IIIol:l"-

Kn.OIS41V.uzvt Jtllll ll
PIIEl'li"''AMIUNICli'AI.

aCõ'Rú'M~!~

IOII;V'VTVM. MUHIC~:..~o: :-'2!',,'~ TUAS

..

CH'J -IO.OO,I?liOOOt.cJI

AVISO OE LICITACAO

LEI 6tt/2016 DE 1? OE HAlO Oi :1:016.

... "" ........ ...........
. . . . " ·-··-

o.....,.. ..

1"'12000.,

"""'* SU7(10 t~,

• 1,..,..1 M

c -.. f.._ . . , .... ..

.. N1190 l'·ftc.J----..... -I,_ ...·~---
_ .. II.M... (0No,.....,.

_.....

~.-

..

=.:..:-.:-~oo~..:c:":~ -Ml~•e.

,

--··--......- ·--·- . . . , _ _ . . I.JMF-I'I'&MI8, Cio21 . . . . . . . . .

A (.A......... 14VN10•!1L Ot ,..gvA Tf&AS, huliO "
f - . I N,-f'tlr_,.,jYI.-·SIOVW'Il•lotl:
An...t.• ·

nt.~-ateo "l'!NtoftC16ttlll-1"1ffH

....
.....,..1"'00 _ . . _ ...

-'*"·-••hAcAoci.~

~~~-~-

,,..,.•.

........ - ' .

"'-te~.-...,

.. OIIwW.,
........ '1'-.,.too.
- 0 . . . . . ..
lii<Wf

,~. -..-op..

..........

-·~~-....-·~

:;~o.::~llOe:u.~:~~~:~~:,.'!"':

.,_....,.DI' l.lol,)o&\:
00-IC:Ip.jQOIOIOYA ft..... . ""OYC NOCII,.OC..t.lll,. ..........

I AlNIIOIIIoT'Il.OCJoO
CCio\Ot

VdCIA.oa O.U lllÇ"--T.LIIIIU

01.Ç""'mlo.fi · PIIl,I'CUoM-IZ1J

. . .=.;.:

::=:~::.====~~
""'''Jill•lllt.l!o.- _ _ ....., ... .."' .. -~.

c..--~_._.

"'ltol()llt:fOl...._, ltJ ... _ O O f < l _ o _ , , . . . _ . _ _ _l

__,.., . ,. . . .

lllf'~I: OilHA~•--~"*
,...,..,....-,.E'I)r-~
~--f

..tolooii:-.OM
--.. ,........,,.
- c-..,-l'lclo':o

!::..'":.';"~~·:i..~.!.:':~:::• I _.....,.,..._.,.. ..,

__ , _ . , ... _

.... 2'0,

..... ~~tlo'2'0~4,

~·l..icitçllf.wlJl.. t-1111~ . . . --.IIL

....... ,....lllf!ÚaM,.
,qr.ir.

l4,Ltif*n!~U66on.•,_W..q.l-"'t . . .
ldlr;M,..~ • .,.. .... ~.UJ,...
ccalít*•-~,..

Smtcnilrar..lllrUxtâ"I:SJ.r.»>bllt .. _ • • •
..OIJallll..-fQl'JIA[~-tl"'w.tu.lm. · IIII[-. . . N
~·~doW·"-

.,._of'o.-l),.,.._ ,._t!OOU'IO«:J•OO'fll:t,lle~t·

PIIt"'.O-~IpeloO ......OI't g - ,

~

l.t4~ton00
..
H ·••"trotw0..C.,.,.Uo-~
- • l O O i t - - l d o n , -· M
_ _,......
_ 1,
_

allmGC.UIODI DUfL"'Itt.Ol\.la'f.AdOW"GIMI'

,_.,.105:M, Cio17 . . , _ . . JO:Il• • - - . . . . - - ...

n ..

·~-~--'f(...S,- ......
~............. _.-r...:

r(' 11112011

,.....l~~-,.,......---,..too

a......
~..-;c:n;:,~:a-:.:.::r.=.:.=-.:=~·::

--loCAo--o~l o-• '1'-

~~._..

~fii:IXIMOWll':~\'Off91111t'

PtH• no;lal n• 01112011

Prvcedlm•nto Uc:ltstório

e..-....-·--... --.....,•ftd•ll.• ...
l l'OVtl'_,

Pr~to

LEI N° 682/2016 DI! 20 DI! MAIO O! 2016 .

~

Dõiüi

-~\fi-··--~-

4-;A 11.1/
:.·

I

v~

'b

MUNICÍPIO DE NOVA CANT

.FL.

N. 0_Q:Jb._~~

---~-----~~:~

Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03
----------------------------------------------------~&.v~

<=1

H

Paço Municipal Martin Krupek"

SCI - Sistema de Controle Interno

Relatório Administrativo n°. 042/2016.
Processo Licitatório n°. 047/2016.
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 009/2016.

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 009/2016 Contratação de Empresa
para Recape Asfáltico sobre pavimento Poliédrico.
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, 16 de Setembro de 2016.

É o parecer, s.m.j.

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

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com. br
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Prefeitura Municipal de Nova C
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@iq.com.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 009/2016
A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à:
EMPRESA:
O. A. VIEIRA, sob o CNPJ No
09.676.73110001-26

LOTES E/OU ITENS:
Item Unico - Lote Unico no valor Total de R$441.930,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil,
Novecentos e Trinta Reais).

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

Nova Cantu, Paraná, 15 de Setembro de 2.016.

Comissão de Licitação:
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Prefeitura Municipal de No ~~
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Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363

i1

--~~i."·

Cant-.~ •y'

E-mail: pmncantu@ig.com.br

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2016
TOMADA DE PREÇOS no 009/2016
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 15 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de
Licitações, com a fmalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa
para Recape Asfáltico sobre Pavimento Poliédrico, no Distrito de Santo Rei, 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 No 09.676.731/0001-26
Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa participante do
certame, apresentou os envelopes de n° O1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope
contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do
referido certame.
Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
da empresa qualificada, sendo o preço da seguinte forma:
EMPRESA:
O. A. VIEIRA
CNPJ No 09.676.73110001-26

LOTES E/OU ITENS:
Lote Único: Pavimentação- TOTAL:
12.000,00 Mz., no valor de R$441.930,00 (Quatrocentos e Quarenta
e Um Mil e Novecentos e Trinta
Reais);

Pelo fato de apresentar a melhor proposta técnica e o menor preço, recomenda a
Comissão de Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor:
LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-441.930,00 (Quatrocentos e
Quarenta e Um Mil e Novecentos e Trinta Reais)- O. A. VIEIRA, Inscrito no
CNPJ sob o n° 09.676.73110001-26.

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 procedimen~
)
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Prefeitura Municipal de N
Cantu
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00
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CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1
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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, 15 de Setembro de 2.016.

e Fátima Mello

Equipe de Apoio:

~

Y!J,;.m._f:J

Participantes: ~ · ~; ~<>-yy,.ÇJ
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OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

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

PROPOSTA DE PREÇOS
Proc. Licitatório n. 0 : 047/2016

TOMADA DE PREÇOS n. 0 : 009/2016

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR.
Comissão Permanente de Licitação
A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo
Licitatório em epígrafe, que trata da Contratação de Diárias de Caminhão Caçamba.

LOTE 01- ÚNICO.
Item

01

Qtd

01

Unid

UN

Descrição
Contratação de Empresa para
Recape Asfáltico sobre Pavimento
Poliédrico. Estrada de acesso li ao
o Distrito Santo Rei. Distancia de
4.000 metros de extensão. Área a
ser recapeada de 12.000 m 2 •
LOCAL: Acesso li Distrito de
Santo Rei, Município de Nova
Cantu.
TIPO DA OBRA: Pavimentação
TOTAL: 12.000,00 M2 •

Marca

O. A.
VIEIRA&
CIA
LTDA

Preço Unit

Preço Total

R$ 441.930,00

R$ 441.930,00

Valor Total da Proposta

R$ 441.930,00

Quatrocentos e quarenta e um mil e novecentos e trinta reais.

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e no 2) pela Comissão de
Licitação.
Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada
licitação.

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

0 1/z:t..•A~ftJ:,

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

PARA:
I EFEITlJlU MUNI 'IPI T lE NOVA CANTlJ- PR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016- PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
ITEM

D[SCRJCÀO

I

SERVJÇOSPRELUWINARES

1.1

Placa de Obra (1.00x2.00)m.

2

RECAPESOBREPEDRASURREGULARES

2.1
2.2

UNID

QTOE

PRECO UNIT

PRECO PARCIAL

SUBTOTAL

254,00
un

1,00

254,00

254,00

Lavagem e retirada de material pulverolento da via

m2

12.000,00

1,23

14.760,00

Apl icação de pintura de ligação com RR-1C

m2

12.000,00

1,18

14.160,00

441.336,00

2.3

Aolicação de camada de reperfilamenlo com CBUQ com espesura de !em "2,4 t/m'"

t

288,00

358,00

103.104,00

2.4

Ao li cação de capa de CBUQ com espessura de 3cm c/ "2,4ton/m'"

t

864,00

358,00

309.312,00

3

SINALIZAÇÃO VERTICAL

3. 1

Placas de indicação Iimite de velocidade

2,00

170,00

340,00

340,00

un

TOTAL GERAL

441.930,00

-

~.;,~~~ C-~
RG: 1.964.846-0 - CPF: 407.605.459-87

.~

Capmina da Lagoa- PR., 12 de setembro de 2016 .

Respons

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

Emaíl: vteirapavimentacao@gmail.com Fone: (44) 3542-2762
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O. A. VIEIRA E CIA LTOA- ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26
~- ~

~

CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 09/2016- PMNC
PROPONENTE: CNPJ: 09.676.731/0001 -26- O. A. VIEIRA & ClA LTDA - ME
CONSTRUIDA:
ÁREA
12.000 Ml

MUNICIPIO/LOCAL: NOVA CANTU- PR. - Acesso 11 Distrito de Santo Rei, Municlpio de Nova Cantu
OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asfáltico sobre Pavimento Po liédrico. Estrada de acesso 11 ao o Distrito Santo Rei. Distancia de 4.000 metros de
extensão. Área a ser recapeada de 12.000 m2 •
LOTE: I
-

-

PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)
CODIGO

I

DISCRlMTNAÇÃO DOS SERVIÇOS
R$

SERVIÇOS PRELJMINARES

2

RECAPESOBREPEDRAS
IRREGULARES

3

SINALIZAÇÃO VERTICAL

30

%
R$

%

TOTAL DA PARCELA

60

PRAZO EXECUÇAO: 120
DIAS

COEF.
IN FL
ACUMULADO (%)
254,00
0,06
100,00
119.321, 10
441.336,00
99,86 I
27,00
100,00
120

90

254,00
100,00
106.063,20

106.063,20

109.888,50

24,00

24,00

25,00

R$

340,00

%

100,00

340,00

0,08

100,00

R$ 106.317,20 106.063,20 109.888,50 119.661,10

%
24,00
25,00
27,00
24,00
R$ 106.3 17,20 212.380,40 322.268,90 441.930,00
TOTAL ACUMULADO
%
24,00
48,00
73,00
100,00

441.930,00
100,00

100,00

? ampina da Lagoa - PR., 08 de setembro de 201 6.

J
.eia Antunes V iclra - S6cio Administrador
RG: I .964.846-0 - CPF: 407.605.459-87

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

Email: vieirapavimentacao@gmail.com- Fone: (44) 3542-276:t
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME

CNPJ N. 09.676.731/0001-26
OZE_IA 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; titular da Empresária sob O. A. VI EIRA - ME, com
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, inscrita na Junta Comercial do Estc::do de
Paraná, sob o NIRE n. 41106349868 em sessão de 03/07/2008 e devida.nente
inscrita no CNPJ n. 09.676.731/0001 -26, fazendo uso do que permite o §3°, oo 2rt~go
96b, da Lei n°10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei
Complementar n° 128, de 1~.12 . 200~. ora transforma seu registro de EMPRE~ÁRIA
em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio GIL '!ANE
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente e domiciliau•l na
Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.056.201 -0 e devidamente
inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, passando a constituir o tipo juricJico
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo pr>?:-ente
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente todos os sócios:
Cláusula 1a: A sociedade girará sob o nome empresarial O. A. VIEIRA & CIA LTDAME e terá sede e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e
co~~arca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, podendo estabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais
vigentes.
Cláusula 2a: O capital social será constituído utilizando-se do acervo do capital social
da empresária supracitada, pertencente ao titular OZEIA ANTUNES VIEIRA é de R$
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas de valor nominal de R$1 ,00. (Um
. real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, sócio ingressante,
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste ato em boa corrente moeda
nacional o valor de R$ 20 000,00 (vinte mil reais), ficando o capital social da empresa
ora constituído no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000
(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada uma e ficam assim
distribuído entre os sócios:
NOME
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERRE:RA
TOTAL

VALOR

QUOTAS

20.000,00
20.000,00
40.000,00

20.000
20.000
40.000

Cláusula 3a: A sociedade tem por objetivo social principal a exploração do rar1o
principal 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 n~?
perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodov1ano

.........-.
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 - Servicos
de engenharia.
Cláusula 4a: A sociedade iniciou suas atividades em 30/01/2003 e seu prazo de
duração é indeterminado.
Cláus ula5a: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado. em igu?.ldade
de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a \ enda.
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Cláusula sa: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Cláusula73 : A administração da sociedade caberá OZEIA ANTUNES VIEIRA ...;um os
poc..;~res e atribuições de
Administrador, autorizado o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto , em atividades estranhas ao interesse s.::;c.id: ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro s:):;:c.

§ 1° - Faculta-se ao administrador. nos limites de seus poderes. constituiprocuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2° - Poderão ser designados administradores não sócios. na forma prevista no
art. 0 1.061 da lei 10.406/2002 .
...

Cláusula aa: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultaao
econômico , cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou percas
apurados.
Cláusula ga: A sociedade fica desobrig a da realização de reunião anual de sócios
para prestação de contas e demais deliberações com base no artigo 70 da Lei
complementar no. 123 de 14/12/2006.
1a As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar
n°. 123/14/12/2006.
23 M S Reuniões dos sócios quando necessárias serão convocadas pelos sócios e
obedecera a quorum estabelecido no cód igo civil brasileiro da Lei 10.406/2002.
3a A empresa f ica dispensada da publicação de qualquer outro ato societá~io com
exceção da alteração contratual com base no artigo 71 da Lei cor-:olementar :1°.
'123/12/2006.
,.;-"
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
Cláusula 10a: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fili al ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
Cláusula 11a: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 12a: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
ati\': 1ades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possí"el ou
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente. o valor de seus haveres se·á
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à ~ata da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 4ue a
sociedade se resolva em relação a seu único sócio.
Cláusula 13a: O Administrador declara, soo as penas da let , de que não esta
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em v:r!:uj-3 de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vedP. ::~inda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimert:~;. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular
conda o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 14a: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente
instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente
por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos
Campina da Lagoa - PR, 20 a e maio de 201 O
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OZEIA ANTUNES VIEIRA

GILVANE EVERTON FERREIRA
.;UNTA COM ERCIAL DO PARANA
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001-26
PRIMEIRA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OZEIA ANTUNES VIEIRA bras1le1ro, ma or, casado sob o reg me ue
comunhão parc·a· de bens empresário. reside11te e domic I ado '1a qua A'ltonio Ch queto.
608 centro, nesta cidade e Comarca de CaMpma da Lagoa - PR, CEP 87.345-000.
portador da Cédula de dent1dade RG n. 1 964.846 SSP PR e devidamente inscr;to no
CPF/MF sob o n. 407 605 459-8-:- e GILVANE EVERTON FERREIRA, brasileiro, ma o .
empresário residente e domiciliado na Travessa Be.a Vsta s/n, centro, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR CEP 87.345-000 portador da Cédura de
Identidade RG n. 9.056.201-0 e devidamente i11scrito no CPF sob o n. 049 655 939-- q ·
soc1os da "0. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME" com sede estabelecida na Rua A .o tio
Chiqueto 608 centro, nesta cidade e CoMarca Ge Campina da Lagoa- PR. CEP 87.345000 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 reg1stro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI-r ADA sob n.
41206789045 em O'"" '06,201 O. tesolve., alte ·ar o cor lrato social e 0 faze"'l por este
instrumento na melhor forma de direito e sob as clausulas e condições segu 'ltes:
CLÁUSULA 1a. DA VENDA E COMPRA DE QUOTAS- O sócio GILVANE EVERTON
FERREIRA. cede e transfere em caráler de venda e compra 98"~'o 'n oventa e oito
porcento, de suas quotas sendo 19.600 dezena e mil e se1scertas quo as ao socio
OZEIA ANTUNES VIEIRA dando plena. rasa e total qu1tação nada '"'1a1s tendo a
reclamar no futuro
CLÁUSULA 2". DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de RS 40.000,00
(quare nta m1l reais), totalmente integralizados. d .v'id.do em 40 000 quarenta mil quotas),
fica assim distribuído
VALOR

SOCIOS

R$ 39 600 00
R$
400 00

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

R$ 4ú.OOO,OO

QUOTAS
39.600
400
40.000

CLÁUSULA 3a. DA JNALTERAÇÃO- Permanecem inalteradas as demais cláusulas não
atingidas por esta alteração.

À v1sta das modificaçoes ora ajustadas
CLAUSULA 4". DA CONSOLIDAÇÃO
alterações.
adequando-se a Lei 10.406 de
resolvem consolidar o contrato social e
10/01/2002 coM a segu nte redação:
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731 '0001 -26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CO~TRATO SOCIAL E
CONSOLiDAÇÃO CONTRA7UAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VIEIRA & CIA LTDA - 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 ce.,tro,
nesta c1dade e Comarca de Campina àa Lagoa - PR CEP 87 3.t15-000, portador da
Cédula de dentidade RG n 1.964.846 SSP/PR e de. ·darnente nscdo no CPF/MF sob o
n 407.605.459-87 e GILVANE EVERTON FERREIRA, brasile·ro, maior, empresãrio,
res1dente e domiciliado na Travessa Bela Vista s/n, centro nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR. CEP 8'"1_345-000 portador da Cédula de Identidade RG n.
9.056.201-0 e dev·damente mscnto no CPF soo o P 049 655 939-79 sõc.os da "0. A.
VIEIRA & CIA LTOA - ME" cofTI sede estabelecida na Rua Anton·o Cniqueto, 608,
centro nesta cidade e Comarca de Ca'llpina à a Lagoa- PR CEP 8:-.345-000, inscrita no
CNPJ soo o n. 09.6 7 6.73" '0001-26 devidamente registrada '1a M.M. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n 41106349868 erT' 03/07/2008. com
reg1stro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 41206789045
em 07/06/2010.

1a.: A soc1edade g1ra sob o nome empresarial de "0. A. VIEIRA & C~A LTOA- ME", com
sede estabe ec1da na Rua Antonio Chiqueto 608 cent o, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa- 0 R CE 0 87.345-000 ·rscrita ""lO C"'PJ sob o n. 09 6.... 6. 7 31/000 26. podendo estabetecer fil a1s ou sucursa s em qua quer ponto do territor o 'lac,onal,
obedecendo as d1spos1ções .egais vige'1tes

2a-

o

prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e ·niciou suas
atividades no dia 07/06/2001.
3:~_:

O capttal da empresa e de R$ 40 000 00 quarenta mil reais) dividido em 40 000
(quarenta mil quotas) no valor subscnto de R$ i .00 (hum real cada uma e ficando ass1f"l1
distribuído.

SÓCIOS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVAN E EVERTON FERREIRA
TOTAL

VALOR
R$ 39 600 00
R$
400.00
R$ 40.000,00

QUOTAS

39.600
400
40.000

4a.: As quotas sao ·ndívisiveís e não poaem ser cedidas ou transferidas a tercearos sem o
consentimento dos outros socios, a quell" fca assegurado, em igualdade de condições e

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731/0001 -26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
preço, direito de preferência para sua aquisiçao se posta a venda formalizando, se
realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

53 .. A responsabilidade de caaa sócio é restnta ao vator a e suas quotas. mas (Odos
respondem solidariamente pela integralização do capttal sacia . nós termos da ei el"f''
vigor.

sa

A sociedade tem por objettvo mercantil os ramos de: A sociedade tem por oo1ettvo
social principal a exploração do ramo principal de. 42.11-1 01 - Construçao de rodovias e
ferrovias e ramos secu ndános ae· 42.21 -9-03 - Maflutenção de redes de distribuição de
energta elétrica. 42.13-8-00 - Obras de urbamzação - ruas. praças e calçadas· 38.11-4-00
- Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edific1os. 49.29-9-01 Transporte rodoviário coletivo de passage ros sob regir1e de fretamento. munic1oal e
71.12-0-00 - Servtços de engenharia.

ya_: A administração da sociedade e uso ao nome empresanal e exerctda individuall""'eníe
pelo sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA. com poderes e atribuições de gerir e adm1mstrar
os negóc1os da sociedade representá- a ativa e passivamente
judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos publicas. msbtutções fmanceiras entidades privadas e
terceiros em geral. berr como praticar todos os dema·s atos necessarios á consecução
dos objetivos ou á defesa dos interesses e dtrettos da sociedade autorizado o uso do
nome empresarial isoladamente.

§ 1°. É vedado uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumtr obngações se;a em favor de oualquer das Quotistas ou de terce·ros oerP como
onerar ou alienar bens iMóveis da soc1edade. sern autorização do oulro sócio.
§ 2°. Faculta-se aos administradores atuando ·soladamente constituírem em nome aa
sociedade. procuradores para período determinado devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados

8il: Pelos serviços que prestarem os sóc1os à sociedade, perceberão a titulo de
remuneração ··Pró-Labore , quantta mensal íxada ef1'1 comum acordo entre os sócios,
que será levada a conta de despesas adminiStrativas

ga_: O ano social coincidirá com o ano civ' devendo a 31 de dezerPbro de cada ano ser
procedido o Balanço patnmonral da sociedade obedecldas as prescriçoes 1egais e
técnicas pertinentes a matéria Os resultados serão atribuídos aos sócios
proporcionalmente às quotas que possu'rem !"a soc1edade, podendo os ucros a crtêrio
dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva 'la soc,edade

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09 676.731/0001-26
PRIME RA AlTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOL' DAÇÃO CO TRPTUA'
Parágrafo Único: As deliberações soc1ais, ainda que 1mp'iquem em alteraçào contratual,
não poderão ser tomadas exclusivamente por sacros que representem a maioria absoluta
do capital social da empresa e sim por comum acordo.
3

10 .. O faleCimento de um dos sócios disso vera necessariamente a soe edade. Ocorrido
o evento entrará a soc1edade em iqu daçao. pode'1do ser •au·dante os sócios
sobreviventes ou outra pessoa escolh1aa de cornu.,... acordo entre os herde ros e aaueles.
Apos a 1quidação e, so·..,·dos o /'t;vo e Pass1vo serão os soc'os suoérst11.es e os
herdeiros do de CUJUS· quitados de seus haveres, se ex1strrem estes de conformidade
com o Forma de Partilha, devtdamerte hoMologado pela autoridaae .udiciária
cor1petente F1ca também o 'iquidante com o encargo de .Jit1mar defín'ttvamente. a
ext ncão da soc1edade. il')c us ve aprese'1tando oara arquivamento o respect1vo distrato
social na M~i. J.mta Comerc·at do Estado do Paraná.

Parágrafo Único. Entretanto havendo mteresse 1a confnuidade da soc,edade por parte
dos sócros sobreviventes e mais os l1erde1ros do de cuJus", poderá a soctedade
co'1tinuar. ·ngressando os herde1ros com seu qu nhão respect:vo. nao 1a ·endo
impedimento lega quanto a sua capacidade administrallva ou , ainda transferindo seu
qu·nhão à um ou mais dos sócios sobreviventes.
11 3 : O Admimstrador declara, sob as peras da e de que não esta impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especia, ou em v·rtude de cordenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos de.a a pena que vede, ainda que temporanamente, o
acesso a cargos pubhcos. ou por crime falimertar de prevaricação, peita OL suborno,
concussão peculato ou contra a economia popular contra o sistema f:nancetro 11acional.
contra rormas de defesa da concorrência , contra as reJações de consl.'TIO, ;é pública,ou
a proor.edade.
123 A sociedade fica desobnga da real.zação de reunião anual de sócios para pres:açao
de contas e demais aeliberaçóes com base no artigo 70 da Lei complementar n° 123 de
14/12/2006.

1a As deliberaçoes sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar n°.
123/14/12/2006
241 As Reuniões dos socios quando necessárias serão cot"lvocadas pelos sócios e
obedecera a quorum estabelec1do ro codigo c1J oras· eira da Le 10.406~ 2002.
33 A empresa 4ca dispensada da publicação de qualquer outro ato societário com
exceção da alteraçao contratua com base no art1go 7" da Lei complementar n°
123/12 '2006.
13;).. F•ca e e1to o foro da Comarca ae Campma da Lagoa - PR, para o exerc cio e o
cumprimento dos di"e'tos e obngaçóes res.J!tantes oeste contrato.

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N° 09.676.731'0001-26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DF CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATuAL

E por asstm terem ustos e cortratados lavram, datam e assmam , o presente
Instrumento em 04 tquatro1 vias de igual teor e forma, obngando-se fielmente, por si e por
seus herdeiros a cumpn-Jo em todos os seus termos.

Campma da Lagoa - PR. 15 de setembro de 2010
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
PRIMEIRA 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 inscnto no CPF/MF sob o n 407.605.459-87
e GILVANE EVERTON FERREIRA, brastle1ro ma1or empresario, residente e domiciliado na Rua
Jairo Batista Gomes, 212, Jardim Novo Honzorte 111. nesta cidade e Comarca de Campina da
Lagoa - PR, CEP 87.345-000 portaaor da Cedula de Identidade RG n. 9.056 201 -0 e
devidamente insclito no CPF sob o n. 049.655.939-79; sócios da O. A. VIEIRA & CIA L TOA- 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 EMPRESÁRlA
LIMITADA sob n. 41206789045 em 07/06/2010, resolvem alterar o contrato social e o fazem por
este instrumento na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA 11 • DO CAPITAL - O capital social da empresa que era de RS 40.000 00 (quarenta
mil reais). totalmente integralizados, passa a ser de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sendo
que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são integralizados neste ato mediante aprove tamento dos
lucros acumulados apurados no Balanço Patrimonial de 31/12/2011 , ficando o capital social
assim dividido em 120.000 (cento e vmte mil quotas) e fica ass1m 01str bUJdo.
VALOR
RS 60.000 00
RS 60 000,00
RS 120 000 00

SÓCIOS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

QUOTAS
60.000
60.000
120.000

CLÁUSULA 23 • DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais clãusulas não
atmgidas 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 & ClA 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 Anton·o Ch1queto , 608 cenlro, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cedu.a de Identidade RG n
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPFIMF sob o , 407.605 459-87 e GILVANE
EVERTON FERREIRA, brasileiro, ma1or empresário. residente e dom1cihado na Rua Ja1ro
Batista Gomes, 212, Jardim Novo Horizonte 111, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa PR. CEP 87 345-000, portador da Cédl..•a de Identidade RG r 9 056.201 -0 e devidamente
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676_731/0001 -26
PRIMEIRA ALTERACÃO
DE CONTRATO SOCIAL E
,
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, que tem entre si constituída uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada que gira sob o nome ernpresana de O. A. V EIRA & CIA L TOA ME e terá sede e domicílio na Rua Anton1o Ch1quew 608. centro nesta crdade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000. ínscr·ta no CNPJ sob o n. 09.676.73110001 -26.
devidamente registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n
41106349868 em 03/07/2008, com reg1stro de constitUição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA sob n. 41206789045 em 07/06/20.0.

13 .: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA LTDA -ME e te,.a 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 efT' 03'0- 2008,
com reg1stro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n 4"'206789045 em
07/06/2010, podendo estabelecer fil1a1s ou sucursa s ew quaaquer ponto do terntório nac1onal,
obedecendo as disposições legais vigentes
2:~.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades no dia
03/07/2008.

33 .: O capital da empresa é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integraJ1zados,
dividido em 120 000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ficando assirr distribuído.
SÓCIOS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

JALOR
RS 60.000 00
RS 60 000,00
RS 120 000,00

QUOTAS
60.000
60.000
120.000

4".: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedicas ou trans•endas a terce1ros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado. eM IQ\Jaldade de cond.ções e preço.
direito de preferência para sua aquisição se posta a 11enda. forma izando, se rearzada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente
s:~ .. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor oe suas quotas mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social nós termos da lei em v1gor

63 .: A sociedade tem por objetiVO mercant1l o ramo de. 42 11 -1-01 - Construção de rodovias e
ferrovias e ramos secundános de: 42.21-9-03 - Manurenção de redes de distribuição de energia
elêtnca· 42 13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38 "'1-4-00 - Cole(a de
resíduos não-perigosos: 4120-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-0"' - Transporte roclov1áno
coletivo de passageiros. sob regime de fretamento. municipa. e 7112-0/00 - Serviços de
engenharia

7a_: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida individualme'lte pelo
sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA, com poderes e atribuições de gerir e adm nistrar os negócios
da sociedade representá-la at1va e passivamente, judicial e extrajudicialmente perante órgãos
públicos, instituições financeiras. entidades pnvadas e terceiros em geral beM como praticar

O. A. VIEIRA & CIA L TOA • ME
CNPJ N. 09.676 731/0001 -26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
todos os demais atos necessanos a consecução dos objetivos ou a defesa dos mteresses e
d1re1tos da socredade, autonzado o uso do nome empresarial soladamente.

§ 1°. É vedado uso do nome empresanal 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 socio

§ 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.
88 . : Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade. perceberão a título de remuneração
~Pró-Labore~. quantia mensal fixada em comum acordo entre os socios . que será levada a conta
de despesas administrativas.
9~ .. O ano social coincidira com o ano c1vil. devendo a 31 de dezembro de cada ano ser
procedido o Balanço patnmonral da sociedade obedecidas as prescrições legais e técnicas
pertinentes a materra. Os resultados serão atr;buidos aos sócios prooorc1onalme'lte às quotas
que possuírem na sociedade. podendo os lucros a cnter o dos sóc1os. serem distribu dos ou
ficarem em reserva na sociedade

Parágrafo Único. As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual não
poderão ser tomadas exclusivamente por soc1os que representem a maioria absoluta do capttal
social da empresa e sim por comum acordo.
1oa . O falecimento de um dos sóetos dissolvera. 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 heroe1ros 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 dev1damente
homologado pela autoridade judiciária competente F1ca também o liquidante com o encargo de
ultrmar, definitivamente, a extinção da sociedade rnctus1ve. apresentando para arQuivamen.o o
respectivo distrato soctal na MM. Junta Comerc1al do Estado do Paraná.

Parágrafo Único: Entretanto havendo tnteresse na continuidade da soe edade por parte dos
sócios sobreviventes e mats os herdeiros do "de cujus• , poderá a sociedade continuar.
ingressando os herde•ros com seu quinhão respectiVO não havendo impedimel"to •egal quanto à
sua capacidade admmistrativa ou. ainda transferindo seu quinhão à um ou ma s dos socios
sobreviventes.
11 11 . : O Administrador declara. sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a

administracão da sociedade. por lei especial ou em virtude de cordenação cnmina ou por se
encontrar sob os efeitos dela. a pena que veoe, amda que temporariamente o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou
contra a economia popular, contra o s'sterna fi"'lanceiro nacional cortra 'lormas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fe pública,ou a propriedade
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
1201 A sociedade fica desobrigada da realização de •et.nião anua de sóc1os para prestação de
contas e demais deliberações com base no art1go 70 da Le1 Complementar r 0 . 123 de
14/12/2006
1°- As deliberações sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complemenlar n°. 123
de 14/12/2006.
2° - As reumóes dos sócios. quando necessaríos serão convocadas pe os sóc1os e obedecera a
quorum estabelecido no código crvíl braSileiro da Let 10.406/2002.
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro soctetáno com exceção da
alteração contratual com base no artigo n° 71 da Let Complementar n°. 123/12/2006.

131 : Ftca eletto o foro da Comarca de Camprna da Lagoa- Pr para o exercicto e o cumprimento
dos direitos e obngações resultantes deste contrato
E. por assim terem justos e contratados. lavraM, datam e assinam. o presente rnstrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. obngando-se fielmente por st e por seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos
Campina da Lagoa- PR. 15 de maio de 20 1 2
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09 676.731 '0001-26
RE-RATIF CAÇÃO
OZEIA ANTUNES VIE!RA, brasileiro. ma1or casaco sob o regime de comunhão parcial ae bens
empresário, residente e domici;iado rta R1.. a Amonio Ch1queto 608, centro, nesta c.dade e
Comarca de Camp na da Lagoa - PR, CEP 87 345-000, portador da Cédula de ldentlaaoe RG
1.964.846, SSP'PR e devidame11te ·nscríto no CPF/MF sob o n. 407 605.459-87 e Gl LVANE
EVERTON FERREIRA, brasilerro rna·or, empresano restdente e domiciliado na R a Jairo
Batista Gomes 2"'2 Jardim Novo Horizonte 111, nesta c·dade e Comarca de Campina da Lagoa PR. CEP 87.345-000, portador da Cédu a de •dentidade RG n 9 056.20 -0 e devrdamente
rnscrrto no CPF sob o n. 049.655 939-79; sócios da O. A. VIE.RA & CIA L - oA - ME e tera sede
e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro nesta ciaade e Comarca de Can p·na da ~agoa
- PR CEP 87 345-000, inscrita no CNPJ soo o n 09 676.731'0001 -26, devidamertte reg1s.~ada
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o 1 41106349868 em
03/07/2008 com registro de constituição de soe EDADE EMPRESÁR A LIMITADA sob n
41206789045 em 07'06/2010 com alterações sob 11. 20109327209 em 23/09/2010 e sob n.
20123702810 em •5 '05.'2012 resolverP re-retificar a alteração sob., 20123"702810 e o fazem
por este rnstrumento na melhor forma de drreito e sob as c~áo.~swas e condições seguintes·
CLÁUSULA 1:~. DA RE-RATIFICAÇÃO - RE-RAT FICA-SE o cabeçal"lo da AL IERAÇÃO
CONTRATUAL sob n 20123702810, de 15 oe maio de 2012 011de se iê PRIMEIRA
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO CONTRA 'UAL Leia-se SEGUNDA
ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOC AL E CONSOLIDAÇÃO CO TRATUAL.
CLÁUSULA 2•. DA RE-RATIFICAÇÃO - RE-RATl~=-"ICA-SE a A'teração Contralua. 'la sua
Cláusula 1.1 DO CAP 1- AL
Onde se lê·
O capital soaal da empresa que era de R$ 40 000 00 (quarenta mr rea·s). totalmente
integralizados passa a ser de R$ 120.000,00 (cento e inte m I reais sendo que RS 80 000 10
(oitenta mil reais) são tntegralizados neste ato medtante apro eitamento dos lucros apurados no
Balanço Patrimonial de 31/12/2011 f;cando o cap1~a social assim d·via1do em 20 000 ,cer.to e
vinte m'' quotas) e fica assim drstribu'do
SÓCIOS
VA ....OR
QUOTAS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

RS 60.000.00
R$ 60 000,00
R$ 120.000,00

60.000
60.000
120.000

Le1a-se. O cap1tal soc1a da empresa que era oe RS 40.000,00 (quaren .a nil reais), totalmente
Integralizados passa a ser de RS 120.000 00 ce~"'tO e v·nte m reais senao que R$ 80.000,0:
oitenta mrl reais são ntegralizados neste ato med ante apro• ·e•tarnen o dos lucros apurados no
Balanço Patrimonial de 311"'2/2011, ficando o capila sacia asstm dividido em í20.000 cen:o e
vrnte mil quotas) e fica assim distribuiao.
SÓCIOS
VALOR
QUOTAS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTO FERREIRA
TOTAL

R$ 118.800,00
RS
1.200,00
R$ 120 000,00

118.800
1.200
120.000

..

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
RE-RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA 3•. DA RE-RATIFICAÇÃO
CONSOLIDADO no item n 3a:

-

RE-RATIFICA-SE

o

CONTRATO

SOCIAL

Onde se lê. O capital da empresa é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mtl reais) totalmente
Integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ficando assim
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

RS 60.000 00
RS 60.000.00
R$ 120.000,00

QUOTAS

60.000
60.000
120.000

Leia-se: 3a .. O capital da empresa é de R$ 120 000,00 (cento e vinte mil rea1s) totalmente
mtegralizados, dividido em 120.000 (ce'1to e vinte mtl quotas) cada uma e ~cando ass·m
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EVERTON FERREIRA
TOTAL

R$ 118.800 00
R$ 1.200,00
R$ 120.000,00

QUOTAS

118.800
1 200
120.000

CLÁUSULA 48 • DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não
atingidas por esta re-rattficação.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente tnstrumento
particular, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos
Campina da Lagoa- PR 29 de novembro de 2012 .

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - r.n;:

..

CNPJ N. 09.676.731/0001-26
TERCEIRA 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 GILVANE EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente
e domiciliado na Rua Jairo Batista Gomes, 212, Jardim Novo Horizonte 111, nesta cidade e
Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade
RG n. 9.056.201 -0 e devidamente inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79; 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 e sob n. 20123702810 em 15/05/2012,
resolvem alterar o contrato social e alterações e o fazem por este instrumento na melhor
forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 13 • DO INGRESSO NA SOCIEDADE - Ingressa na sociedade, GILLIARTE
DOS SANTOS NUNES, brasileiro, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado junto à
Alameda Eduardo Brigadeiro Gomes, 48, Jardim João Paulo I, nesta cidade e Comarca de
Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG n.
10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o n. 059.804.579-17.
CLÁUSULA 2a. DA RETIRADA DOS SOCIOS - Retira- se da sociedade o sócio GILVANE
EVERTON FERREIRA, a qual cede e transfere à totalidade de suas quotas em caráter de
compra e venda ao sócio ingressante, dando plena, rasa e total quitação nada mais tendo a
reclamar no futuro.
CLÁUSULA 33 • DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), totalmente integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas), e
fica assim distribuído.
SÓCIOS

VALOR

QUOTAS

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$ 118.800,00
R$
1.200,00
R$ 120.000,00

118.800
1.200
120.000

CLÁUSULA 43 • DA INALTERAÇÃO -I'Jfij~f.§rQ11!.nêi!ft~pas as demais cláusulas não
atingidas por esta alteração.
A.v· Nllza de o. Pipino. 1852
CNPJ 76.950.09610001-10

CLÁUSULA sa. DA CONSOLIDAÇÃO- •viltiti~m~~ões ora ajustadas, resolvem
consolidar o contrato social e alteraçõe~ e~ia cl9eJet~.406 de fo~01/2092 com a
comãbfigliWil ãp-resentado.
seguinte redaçao:
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - t.n::
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
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 comu nh ão 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 GILLIARTE DOS SANTOS NUNES, brasileiro, maior, empresário, solteiro,
residente e domiciliado junto à Alameda Ed uardo Brigadeiro Gomes, 48, Jardim João Paulo I,
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula
de Identidade RG n. 10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o n.
059.804.579-17, 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 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.
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 so_b o n. 41106349868
em 03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESARIA 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$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente
integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ficando assim
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$ 118.800,00
R$
1.200,00
R$ 120.000,00 ..

QUOTAS
118.800
1.200
120.000

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
43 .: 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.

sa.: 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.
6 3 .: 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 71120/00 - Serviços de engenharia.

?a.: 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 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
assum ir 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.

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.

9a_: 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.
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
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, necessanamente 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 a.: 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, aind a que temporariamente, o acesso a
cargos públicos ; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa 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 Lei Complementar n°.
123 de 14/12/2006.
2° - 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 societário com exceção da
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.

13a.: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O. A. VIEIRA & CIA LTOA ~ M:::
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
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.
Campina da Lagoa- PR, 31 de julho de 2012.
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O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC ALE
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antomo Chrqueto. 608 centro,
nesta cidade e Comarca de Campma 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 GILLIARTE DOS SANTOS NUNES. brasileiro, maior, empresário, solteiro,
residente e domiciliado junto á Alameda Eduardo Brigadeiro Gomes. 48, Jardim João Paulo
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR. CEP 87.345-000, portador da Cédula
de Identidade RG n. 10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o n.
059.804.579-17; sócios da 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, CO(Tl alterações sob n. 20109327209 em 23/09/2010; sob '1. 20123702810
em 15/05/2012 e sob n. 20126081123 em 07/12/2012, resolvem alterar o contrato social e
aiterações e o fazem por este instrumento na melhor forma de direito e sob as clá;Jsu!as e
condições seguintes:
CLÁUSULA 1a. DO INGRESSO NA SOCIEDADE - Ingressa na sociedade. JOSIAS
FERREIRA VIEIRA, brasileiro. maior, empresário, soiteiro, 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.
CLÁUSULA 2a. DA RETIRADA DOS SOCIOS - Retira - se da sociedade o sócio
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES, a qual cede e transfere à totalidade de suas quotas err
caráter de compra e venda ao sócio ingressante. dando plena. rasa e tntal quitação nada
mais tendo a reclamar no futuro.
CLÁUSULA 3a. DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de RS 120.000.00 (cento
e vinte mil reais), totalmente integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil qüotas). e
fica assim distribuído.
SÓCIOS

VALOR

QUOTAS

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

R$118.800,00
R$
1.200 00
R$ 120.000,00

118.800
1.200
120.000

CLÁUSULA 4a. DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas r,ão
ating:das por esta alteração.

O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁU~ULA sa. DA CONSOLIDAÇÃO- À vrsta das modificações ora ajustadas, resolvem
consolidar o contrato socral e alterações adequando-se a Ler 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 , empresá rio, 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 á Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca
de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, portador da Cédula de ldentidaae 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 rorre
empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e terá sede e domicílio na Rua Antonio
Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345000, 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
registíO 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 L TOA- ME e terá sede
e domicílio na Rua Antonio Ch iqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca ae Campina da
Lagoa- PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.73)/0001 -26, devidamente
registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA so_b o n. 41106349868
em 03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESARIA 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.

j~

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.73.1 /0001-26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
3a.: O capital da empresa é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil rea1s), totalmente
integralizados, dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ficando assim
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILUARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$ 118.800,00
R$
1.200,00
R$ 120.000,00

QUOTAS

1: 8.800
1.200
120.000

4a.: 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.
sa.: A responsabi lidade 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. 1 ~ -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 71"120/00 - 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 da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extraj udicialmente ,
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e tei"ceiros em geral,
bem corno 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 interesso social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiro3, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constitu írem , em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

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 leva_da a
conta de despesas administrativas.

)~

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676 731/0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
ga_: O ano social coincidirá com o ano civil. devendo a 31 de dezembro de cada ano ser
pro~edido o Ba lan~o. patrimonial da sociedade. obedecidas as prescrições legais e técnicas
pertmentes a matena. 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 Partiiha,
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 cont nuar
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.

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 suoorno. concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nac1onal. contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propnedade.
12a 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 Lei Complementar n°.
123 de 14/12/2006.
2° - 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 societário com exceção da
alteração contratual, com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QUARTA AlTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
13a.: 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, â cumpri-lo em todos os seus termos.
Campina da Lagoa - PR, 15 de agosto de 2013.

OZEIA ANTUNES VIEIRA
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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
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 Camp1na 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, empresario 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 dentidade RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e devidame11te
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77: sócios da O. A. VIEIRA & CIA L TOA- ME e tera 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 reg1strada
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 07/06/201 O, com alterações sob n. 20109327209 em 23/09/201 O; sob n.
20123702810 em 15/05/2012; sob n. 2012608112 3 em 07/12/2012 e sob n. 20134951140 em 2-~
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 13 • DO CAPITAL - O capital social da empresa que é de RS 120.000.00 'cento e
v1nte 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 m1l 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

QUO-AS
198.000
2.000
200.000

CLÁUSULA 23 • 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. 09.676.73110001-26
NIRE n. 41206789045
OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, ma1or 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. empresano. solte1ro residente e domiciliado junto à Rua

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 err1presanal 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. inscnta 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 Ch1queto . 608, centro nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa PR, CEP 87 .345-000 inscnta 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
07/06/201 O 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 RS 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

4a.: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios , a quem fica assegurado, em iguald ade de condições e preço
direito de preferência para sua aquisição se posta a venda formalizando. se realizada a cessão
delas a alteração contratual pertinente.

sa_: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respo'ldem
solidariamente pela mtegralização 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 rooovias 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 adm1n1stração da sociedade e uso do nome empresarial é exerc da individualmente pelo
sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA. com poderes e atnbuições de gerir e admln-strar os negocias

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 tercei ros 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 assum ir
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 determmado
especificar os atos e operações a serem praticados .

devendo o instrumento de mandato

aa.:

Pelos serviços que prestarem os sóc1os 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, aind a 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 escol hida 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
sóc1os 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.

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

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 non nas 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 Compleme r"~tar n°. 123 de
14/12/2006.
1° - As deliberações, sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complememar n°. '123
de 14/12/2006.
2° - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios a obedecera a
quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002.
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societário com exceção da
alteração contratual , com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.
133 .: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa- Pr, para o exerc cio 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.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA -ME
CNPJ: 09.676.731/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados 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 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 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 n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:42:06 do dia 12/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2016. . /
Código de controle da certidão: CC72.E7FF.4D15.A41D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02/09s
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.676.731/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados 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 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 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 n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:42:06 do dia 12/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2016. _.Código de controle da certidão: CC72.E7FF.4015.A41 O
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
I PR I 87345-000

I CAMPINA DA LAGOA

A Ca ixa 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: 20/08/2016 a 18/09/2016 /
Certificação Número: 2016082004263480539709

Informação obtida em 02/09/2016, às 13:27:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

PARANÁ
GOVERNO 00 ESTADO
SecrtW1Ii

cs. ,.UV\àa

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 015208843-1 o

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 31/12/2016- Fornecimento Gratuito _/

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

Página 1 de 1
Emitido via lntomot Pública (02/09/2016 13:23:36)
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

.......

Nome: O. A . VIEIRA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS )
CNPJ: 09.676.731 / 0001-26
Certidão no : 85746204 / 2016
Expediç ão: 02/09/2016, às 13:26:22
, va lidade : 28/02 /2 017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E 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 /20 11 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 Trabalho na
Internet (http: //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.

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 L TOA
- 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, 08 de Setembro de 2016 .

.•
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Gereino Mendes -aé Souza
Dir. Depto. de Tributação.
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Praça João XXITJ, 996 - Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000
Tele(ax · (0xx44) 3542 2303 I 3542 2432
CNP] 76950070/0001-72 tril1utacao-:g:>campinada/aqoa.pr.qov.br
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O. A. VIEIRA E CIA L TOA - ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26

ANEXO V

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECL4RAÇ40

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os
termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes
ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

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

MUNICÍPIO DE BOA ESPE
Atestado de Conclusão de Obra

Atesto para os devidos fins que a empresa O. A. VIEIRA E CIA
LTDA-ME. inscrita no CNPJ n° 09.676.731/00001-26, situada a Rua Antônio
Chiqueto n° 608 na cidade de Campina da Lagoa - Paraná, tendo como
engenheiro civil, responsável pela execução da obra o Sr. Sebastião Ronaldo
Vilela, inscrito no CREA PR - 19.354-D executou neste município de Boa
Esperança - Paraná conforme processo li citatório n° 052/2015, pregão n°
052/2015, Recapeamento Asfáltico com (CBUQ) Concreto Betuminoso Usinado
a Quente, com área de 11.250,00 m2.
Serviços Executados: Limpeza e Lavagem da Pista· 11.250,00 m2 •
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 11.250,00 m2 •
Reperfilamento com CBUQ: 37,50 Toneladas.
Recapeamento Asfáltico com CBUQ com área de 10.750,00 m2 E=3
em: 806,25 Toneladas.: Trecho que liga Boa Esperança e Distrito Alto Palmital
deste município. Conforme ART n° 20160457280, sendo executado em
conformidade com o edital de obra, tendo aplicado a quantidade de 843,75
Toneladas de CBUQ, foi executado em 01 de Dezembro 2015 e Termino em 10
de Fevereiro de 2016.
-"""'Os serviços foram executados atisfatoriamente, dentro das normas
de qualidade. atendendo o prazo
ntratual ~ todas as especificações
estabelecidas.
·

Prefeitura municipal de Boa Esper

ça- Paraná

/ /.i;

1 de Fevereiro de 2016
'\

~~-

j),)v

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
Avenida Brasil, 361 -Centro- Caixa Postal, 11 - CEP 87390-000- BOA ESPERANÇA- PR
Fone/Fax: (44) 3552-1222- E-mail: pref.boaesperanca@gmail.com- CNPJ 76.217.017/0001-67
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA- PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.
Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia .
Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da (s) at1vidade(s) condizent e(s) com o reg1stro e a(s)
atribu ição(ões) profissional(is), em conformid ade com a Lei Federa l n .o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais ntegrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
int egrant es de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.
Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um compl emento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n .o 8.666/93 .
Certifica que f1cam cientes o( a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Ateslado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA- PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s) , conforme d isposto na Lei Federal n .o 6 .496/ 77 .
Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais Informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) em ltent e(s) .

ENGENHEIRO CIVIL
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
Carte1ra Profissionai.PR-19354/D
Acervo Técnico N0 .:606 /2016
Selos de aut enticidade:A 023.053

RNP NO: 1702437850
Protocolo N0 .:2016/00061993

f•
'

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?t.VA~ 2i.J~Jof:!
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SEBASTIÃO RONALDO VILELA
Carteira Profisslonai:PR-19354/D
Acervo Técnico N0. :606/2016
Selos de autenticidade:A 023.053

RNP N0.:1702437850
Protocolo N0.:2016/00061993

ART N° .. .. . .... . .... :20160457280 O...... Registrada:04/02/2016 ........... .
ART Correspons . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART Vinculada : . .. . .......... . ... .
Empresa Executora ... :O. A. VIE!RA & CIA LTDA- ME .......... .. ....... . ....... .
Contratante(s ) ... . .. :PREFEITURA MUNICIP~ DE BOA ESPERANÇA- CNPJ / CPF:
76.217.017/0001 -67 ... . .... .. ....... ................. .
Tipo de Contrato .. .. : PRESTAÇÃO DE SE~VIÇOS .... . .. .................. . ..... .
Atividade Têcnica ... : EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ............. .... .
Área de Competência. : SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL ...... .
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO ..... .......... . .. .. . ..................... .
Serviço Contratado . . : EXECUÇÃO ........ ..... .... ....... .. .................. .
EXECUÇAO DE OBRAS DE PAV!MENTAÇAO .... ..... .......... .
Dimensão .. . ... . .. .. . : 11.250,00 M2 ....... Área Existente:O,OO M2 .... . .... .
Área Ampliada ..... . . : 0,00 M2 . .. . .. . .... Área de Reforma:O,OO M2 ....... . .
Dados Complementares: O, 00 ... ........ .. ..................... . .. . ........ .
Local da Obra .. . . . .. :TRECHO QUS LIGA
BOA
ESPERANÇA E ALTO PALMITAL,
S/N ... . ............................................. .
M·.miclpio/Estado .... : BOA ESPERANCA/PR ...... . ... . ........... .. .... ....... . .
Data de Inicio ...... :01/12/2015 ....... . . Data de Conclusão:ll / 02/2016 .... .
~octo de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL ..... . ....................... .
Descr. Compl . Serv .. :TRATA- SE: EXECUÇAO DE RECAPE~MENTO ASFÁLTICO COM
CBUQ, TRECHO ENTRE BOA ESPERANÇA E DISTRITO DE ALTO
PALMITAL,
COM ÁREA ~E 11.250,00 M2. LIMPEZA E
LAVAGEM DA PISTA: 11.250,00 M2
PINTURA DE LlGAÇÀO
COM EMULSÃO
RR-lC : 11 . 250,00 ~2.
APLICAÇAO DE
REPERFILAMENTO COM CBUQ : 37,50 TONELADAS. APLICAÇAO
EM ÁREA DE 10.750,00 ~2
(CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE E=3,00 CM:
806,25 TONELA~AS.
TOTALIZANDO 843,75 TONELADAS DE CBUQ APLICADO ...... .
Observaçao .......... : .................................................... .

l
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http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultaslimprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N .. . 22/02/2016
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
Carteira Profissional: PR-19354/D
Acervo Técnico N0.:&0&/2016
Selos de autenticldade:A 023.053

RNP NO.: 1702437850
Protocolo N0.:2016/00061993

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http ://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00061993.

do CREA- PR

Emitida via Internet em 22/02/2016 11:06:28 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° 317/86 e a Instrução de Serviço N°
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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O. A. VIEIRA E CIA L TOA- ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECLAR-\Ç..\0 DE IDONEID ~DE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016,
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

O eia Antunes Vieira - Sócio Administrador
RG: 1.964.846-0- CPF: 407.605.459-87

~7

RUA ANTONIO CHIQUETO N" 608 • CEP .345-000
CAMPINA DA LAGOA PARANA

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

~
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA
CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

TITULAR

AVENIDA DAS INDUSTRIAS- 518- PARQUE INDUSTRIAL

LUCIANA FACCINI DE LIMA

CAMPINA DA LAGOA/PR - 87345-000

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de Ações de FALENCIA e/ou CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:
O A VIEIRA & CIA L TOA - ME

CNPJ 09.676.731/0001-26, no período compreendido desde 14/10/1988, data de
instalação deste cartório, até a presente data.
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CAMPINA DA LAGOAIPR, 19 de Agosto de 2016

LUCIAN~étfNfoE

LIMA
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O. A. VIEIRA E CIA LTDA- ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECL4RACJO DE EVTREGA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos
ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

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

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

O. A. VIEIRA E CIA LTDA - ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

DECL4RACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal
8666/93 .
Por ser expressão da verdade, frrmamos a presente.

Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

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

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

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

\~EXO

VI

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

Objeto:

RECAPE

ASF ALTICO

SOBRE

PAVIMENTO

POLIÉDRICO.

ESTRADA DE ACESSO li AO O DISTRITO SANTO REI. DISTANCIA DE 4.000 METROS DE
EXTENSÃO. ÁREA A SER RECAPEADA DE 12.000 M 1•

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a

documentação relativa a licitação supramencionada.

Campina da Lagoa - PR., 09 de setembro de 2016.

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

~
Email: vieirapavimentacao@gmail.com Fone: (44) 3452-2762 ~
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O. A. VIEIRA E CIA LTDA- ME. CNPJ N° 09.676.731/0001-26

ANEXO I

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR.
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO No 047/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2016

CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o Sr. José Carlos Gomes portador da
Cédula de identidade sob n°. 7.099.768-1 e CPF/ MF n°. 024.134.209-08 a participar do
procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços n°. 009/2016, instaurado
por este Departamento de Compras.
Na qualidade de representante legal da empresa O. A. VIEIRA &
CIA L TDA - ME, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de
renunciar ao direito de interposição de recurso.

Campina da Lagoa- PR., 09 de setembro de 2016.

,
Ozei
ttmes Vierra ócio Administrador
RG: 1.964.846-0- CPF: 407.605.459-87

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

Emai/: vieirapavimentacao@gmail.com Fone: (44) 3452-2762
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OZEIA ANTUNES VIEIRA. brasileiro maior. casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário res1dente e dom1c11iado 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 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 13 • DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de RS 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).
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

CLÁUSULA 2a. 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 domiciliado junto à Rua
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1a.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME e terá sede e
domicílio na Rua Anton1o Chiqueto, 608, centro. nesta cidade e Comarca de Camp na 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
07/06/201 O, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território naciona
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.
33 .: 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.

OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

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

~

~~~õ""\~

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.

VALOR
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CNPJ N. 09.676.731/0001-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

SÓCIOS

~\

QUOTAS
198.000
2.000
200.000

4 3 .: 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.
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.

?a.: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida individualmente pelo
sócio OZEIA ANTUNES VIEIRA, com poderes e atnbuições de gerir e administrar os negócios
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o. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME;_- -··3-;~..0
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.

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 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.

1 V. 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 Le1 Complementar n°. 123
de 14/12/2006.
2° - 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 societário com exceção da
alteração contratual , com base no artigo n°. 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006.
133 .: 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.

'[.Uk </~~~;:_~• L a g : : .0: de abril de 2015.
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JOSIAS FERREIRA VIEIRA
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O. A. VIEIRA & CIA LTOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QuARTA AL TERPÇÃO :JE CO~ TRATO SOC P..L :=:
CONSOLIDAÇÃO CO~TRA- LJA._
OZEIA ANTUNES VIEIRA. brasileiro. maior. casado sob o regime ae corr L.nhão
parcial de bens. empresário residente e aomic1líado na Rua Anton1o C ~lqueto. 608. cemro
nesta cidade e Comarca de Campma da Lagoa - PR. CEP 87.345-000. po:·tador da Cée~u a
de Identidade RG n. 1.964.846 SSP/PR e aev1damente inscíito no c pcfM F sob o n.
407.605.459-87 e GILLIARTE DOS SANTOS NUNES. brasileiro maior emp resário. sctte;'O ,
residente a domiciliado junto à Alameda Eduardo Brigadeiro Gomes. 48 jardim João Pa ... lr.:; 1•
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR. CEP 87.3<15-00C. portador da Cécu a
de Identidade RG n. 10.000.049-0 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o ,.,_
059 .804.579-17; sócios da O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e terá sede e domicílio na Rua
Antonio Chiq ueto, 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 'eg istrada na M.M.
JUNTA COM ERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 03/07/2008.
com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 41206789045
em :J?/06/2010. coM alterações sob n. 20109327209 em 23í09/2010: sob ·1. 201237028'!0
em 1 5/05/2012 e sob n. 20126081123 em 07/12/2012. resolvem alterar c contrato social e
aiterações e o fazem por este instrumento na melhor forma de direito e sob as cláiJS'..!!as e
condições seguintes:
CLÁUSULA 1 3 • DO INGRESSO NA SOCIEDADE - Ingressa na sociedade. JOSIAS
FERREIRA VI EIRA . brasilei ·o. maior. empresário, soiteiro, residente e dof'"liciliado :urto 2:
Rua Antonio Chiqueto, 608. centro . nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa - ?R,
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidad e RG n. 9.323.592-4 SSP/PR e
devidamente inscrito no CPF sob o n. 065 .042.049-77.
CLÁUSULA 2a. DA RETIRADA DOS SOCIOS - Re1:ira - se da sociedade o soe o
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES, a qual cede e transfere à totalidade ae suas quotas e'l
caráter de conpra e ve'lda ao sócio ingressante. dando pl ena. rast1 e tota qu!tacao nada
mais tendo a reclam ar no futu'o.
CLÁUSULA 3 3 • DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de R$ í 20.000.00 (cen tc
e vinte mil reais), totalmente integralizados. dividido em 120.000 (centc e vinte mil quotas). e
7ica ass!m distribuído.
SÓCIOS

VA _OR

:)LJOTAS

OZElA ANTUNES VIEIRA
,JOSIAS FERREIRA VI EIRA
TOTAL

RS í 18.800,00

118.800
1.200
120.000

RS
1.200 00
RS 120.000.00

CLÁUSULA 4 3 . DA INAL TERAÇÃO - Pe rmanecem i'lalteracas as demais cláusulas r.ão
atingidas por esta alteração.

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCI.AL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA sa. DA CONSOUDAÇÃO -A vtsta das modificações ora ajusiadas, resolverr
conso!tdar o contrato social e alterações. adequando-se a Let 10.406 ae í 0/01/2002 com a
seguinte redação:

CONTRA TO SOCIAL CONSOLIDADO
"0. A. VI EIRA & 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 pa:cia! de
bens, empres ário. residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto. 608, centro. 1esta
cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR. CEP 87.345-000. pon:ador da Cédu la de
identidade RG n. 1.964.846. SSP/PR e devidamente inscrito no CPFíMF soo o n.
407.605.459-87 e JOSIAS FERREIRA VIEIRA. brasileiro, maior, emp resário, solteiro.
residente e domiciliado junto à Rua Antonio Chiqueto. 608, centro, nesra cidade e Comarca
de Campina da Lagoa - PR. CEP 87.345-000. portador da Cédula de Identidade RG 'l.
9.323.592-4 SSP/PR e devidamente inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77. que tem en tre
si constituída uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira sob o rome
empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e terá sede e domicí io na Rua .A.ntonio
Chiqueto , 608. centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa -· PR, CEP 87.345000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676.73110001-26, devidamente registrada na M.M. J UN TA
COM ERCIÃL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 0310712008 . com
registíO de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 412067890.15 etT
07/06/201 O.
1a.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA- !Vi E e terá sede
e domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608. centro. nesta cidade e Comarca de Camp ina da
Lagoa - PR. CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09 .676.73)/0001-2G. devidamente
req istrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA sob o n. 41106349868
en'; 03/07/2008. com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sob
n. 41206789045 em 07/06/201 O. 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.

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N_ 09.676.73 ·1 i0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
3a : O capital aa empresa é de RS 120.000.00 (cento e vinte mil rea!s). tmal11ente
integralizados. dividido em 120.000 (cento e vinte mil quotas) cada uma e ~icando assir-:1
distribuído.
SÓCIOS

VALOR

OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILLIARTE DOS SANTOS NUNES
TOTAL

R$ 118.800,00
R$
1.200.00
R$ 120.000.00

OJO~AS
~

1

8.800
1.200
120.000

4a : A s quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentií:le nto dos outros sócios. a quem fica assegurado. em igualdade de condiçôes e
preço. direito de preferência para sua aquisição se posta a venda. formalizando. se realizaca
a cessão delas. a alteração contratual pertinente.

sa.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas todo;;
respondem solidariamente pela integralização do capital social. nós termos da rei 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; 38.1'1-4-00 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 m~..:nicipal e ,. ·120/00 - Serviços de engenharia.

7a: A administração da sociedade e uso do nome empresarial é exercida individLialmente
pelo sócio OZE IA ANTUNES VIEIRA. com poderes e atribuições de gerir e aamir:ist-ar os
negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente. judicial e extrajudicialmente.
peíante órgãos públicos, instituições financeiras. entidades privadas e te(ceiros em gera!,
bem corno praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos cu à
defesa dos interesses e direitos da sociedade . autorizado o uso do no:r'e empresarial
isoladamente.

§ 1o É vedado uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer aas quotistas ou de terceiro3. Jem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio .
no·~e da
sociedade. procuradores para período determinado. devendo o instrumento ce mandato
especificar os atos e operações a serem praticados .

§ 2° Faculta-se aos administradores. atuando isoladamente. constituírem. e!l'

8a. : Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade , perceberão a títu o de remwneraçãc
·'Pró-Labore·· . quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios eLe será levada 2
conta de

despes/a:.!~rn~r,::;~a~~ . CÕM•
O .Ow~~~ NA

INOVA CANTú
--------

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

'

I s- I O) . dDk-=

···::~·-·_:_··r~c..lL=,
~,

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
CNPJ N. 09.676 731/0001 -26
QU/l.RTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL
ga: O ano social coincidirá com o ano civil. devendo a 31 de dezembro ae cada aro se r
procedido o Baianço patrimonial da sociedade. obedecidas as prescrições legais e técnic3s
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcíoralmente às
quotas que possuírem na sociedade. podendo os lucros a critério dos sócios. seíeT
distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Parágrafo Único: As deliberações sociais. ainda que impliquem em alteracãc, contratu21 'lác
poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a m~ioria abso l~ta 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 sobreviver\es 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 cartilha.
devidamente homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também o lic,uid2nte
com o encargo de ultimar. definitivamente . a extinção da sociedade . inclus:·,re, ap reser.ta nao
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 .egal
quanto à sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos
sócios sobreviventes .
11 a : O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer ·a
administração da socied3de, por lei especial, ou em virtude de condenacãc c:rimi 1al ou oor
se encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda que temporariamente. o a•::;esso a
cargos púb!icos: ou por crime falimentar. de prevaricação. peita ou suoorno. concussão,
peculato. ou contra a economia popu lar. contra o sistema financeiro nacionaL contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública.ou a prcpnedade.
12a A sociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestElção
de contas e demais deliberações. com base no artigo 70 da Lei Complementar n° 123 de:
14/12/2006.
1° - ~,s deliberacões
,
' sociais serão tomadas com base no artiao 70 da Lei Corrplerre 1tar n°.
123 de 14/12/2006.
2° - As reuniões dos sócios. quando necessários serão convocaaas oelos sócios e
obedecera a quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei í 0.406/20G2.
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societár"o com exceção ca
alteração contratual, com base no artigo n°. 7í da Lei Complementar n°. í 23/~ 2/2006.
~

O. A. VIEIRA & CIA L TDA - ME
CNPJ N. 09.676.731/0001 -26
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC IAL E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
13a.: Fica eieito 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 prese nte
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.
Campina da Lagoa- PR . 15 de agosto de 2013.

OZEIA ANTUNES VIEIRA

_,. ...

JOSIAS FERREIRA VIEIRA
(ingressa nte)

GILLIARTE. DOS SANTOS NUNES
(reti rante)

JUNTA COMERCIAL DO- PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GC!_l~ERE
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