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

1o TERMO ADITIVO

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 079/2015
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 019/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/ n°, bairro Cent ro, CEP 87.330-000, neste
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, 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. VIEIRA & CIA LTDA ME, com sede em Campi na da Lagoa, Pa raná, na
Rua Antonio Chiqueto, n° 608, Cep 87.345-000, no Estado Paraná, inscrita no C. N.P.J. sob o n°
09.676.731/0001-26, neste ato representada por seu representante legal, Sr. OZÉIA ANTUN ES
VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, C.P.F. n° 407.605.459-87 e RG n° 1.964.846 SSP/PR,
residente e domiciliado na Cidade de Campina da Lagoa, Paraná.
OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 23/1 2/2015, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Ed ital de Tomada de Preços 11°
019/2015-PMNC objetivando a Contratação de Empresa para prestação de Serviços de
Pavimentação Asfáltica no Distrito de Geremias Lunardelli, com prazo de vigência do contrato de
01 ano, no valor de R$-93,875,80 (Noventa e T rês M il, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e
Oitenta Centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente, as partes resolvem aditivar a Claúsula 11° do
Contrato em 23,5%, em v irtude do aumento do recape em duas ruas (700M2 ).
CLÁUSULA TERCEIRA: A partir do Adit ivo fica Fixado o valor do Contrato em R$115.936,61 (Cento e Quinze Mil , Novecentos e Trinta e Seis Mil e Sessenta e Um Centavos).

·.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e
condições do Contrato Original datado de 23/1 2/20 15.

Nova Cantu, Estado do Paraná, 23 de Fevereiro de 2016.
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Contratante

Contratado

O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608- fone : (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000
CNPJ-09.676.731/0001-26
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 22 de Fevereiro de 2016.

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu

Ref Solicitação de Aditivo:

Venho através deste, solicitar Aditivo ao Contrato referente ao Processo Licitatório n° 07912015 Edital de Tomada de Preços n° O1912015, em virtude do aumento de 02 ruas (em frente ao Colégio e Frente
Salão Paroquial) para aplicação do recape.
Solicito aditivo de 23,5% do Valor do Contrato, pelo aumento de mais de 700 Ar-, da quantidade original:
Valor contrato: R$-93.875,80
Valor Aditivo: R$- 22.060,81
Total: R$-115.936,61

Atenciosamente,

m~'P-·a;::=~~.

C&ÉE~TUNES VIEIRA
'

.

Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03
Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
OBJETO:
VALOR:
ASSINATURA:
VIGÊ NCIA E EXECUÇÃO:

REF. PROCESSO LICITATORIO no 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 019/2015
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ
CNPJ no 77.845.394/0001 -03
O. A. VIEIRA & CIA LTDA ME
CNPJ. 09.676.731 / 0001-26
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA sobre pedra irregular
R$-93.875,80 (Noventa e Três Mil, Oitocentos
e Setenta e Cinco Reais e oitenta Centavos).
23 DE Dezembro DE 2.015.
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 01(um) ANO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 079/2015EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 019/2015-PMNC
IDENTIFICAÇÃO 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 87.330000, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal,
brasileira, solteira, Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR.
CONTRATADA: O. A. VIEIRA & CIA LTDA ME, com sede em Campina da Lagoa, Paraná, na
Rua Antonio Chiqueto, n° 608, Cep 87.345-000, no Estado Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n°
09.676.731/0001-26, neste ato representada por seu representante legal, Sr. OZÉIA ANTUNES
VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, C.P.F. n° 407.605.459-87 e RG n° 1.964.846 SSP/PR,
residente e domiciliado na Cidade de Campina da Lagoa, Paraná;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato
de Prestação de Serviços, considerando os expedientes constantes do processo do
Edital de Tomada de Preços n° 019/2015, 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 prestação
de serviços de Execução de Pavimentação Asfáltica sobre pedra irregular, utilizando na
execução dos serviços, mão de obra especializada/treinada, mediante planejamento de
atividades, bem como capacitada, a utilizar-se de mecanização e tecnologia, quando for
necessário para a boa execução dos serviços.
Parágrafo único. Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas,
serão fornecidos pela CONTRATADA.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá:
a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em
conformidade com as Cláusulas 11 a e seguintes;

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
c) Remeter advertência à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços não estiverem
sendo fornecidos de forma satisfatória;
d) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 3a. A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos,
emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como
cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas

ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de
acordos ou dissídios coletivos.

Parágrafo único. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA mediante pessoal
habilitado, devidamente uniformizados, podendo a CONTRATANTE exigir substituição imediata
de qualquer empregado, caso este tenha comportamento tido como impróprio para a função.
Cláusula sa. A CONTRATADA deverá manter equipe de fiscalização e supervisão da
qualidade dos serviços, credenciada a representá-la sempre que necessário junto à
CONTRATANTE.
Cláusula 6a. A CONTRATADA fica obrigada a acatar e fazer com que seus empregados
atendam a todas as instruções emanadas do servidor designado pela CONTRATANTE para
fiscalizar a execução dos serviços.
Cláusula 7a, 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
execução dos serviços.

sa.

Cláusula
A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os serviços
efetuados em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.
Cláusula ga, A CONTRATADA obriga-se a atender ao disposto no inciso V do art. 27 da
Lei 8.666/93, ou seja: proibindo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, sa lvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
Cláusula 10a. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração
que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei
8.666/93.
DO PREÇO
Cláusula 11a. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos
serviços contratados, é de R$-93.875,80 (Noventa e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais
e Oitenta Centavos), pagos conforme medição a ser efetuada por engenheiro designado pela
Contratante.
DO PAGAMENTO
Cláusula 12a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao período
vencido, tendo a CONTRATANTE, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a sua conferência,
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93.
Cláusula 13a, Somente após o cumprimento da cláusula anterior será autorizado o
CONTRATADA.
pagamento
à
Cláusula 14a, Somente será efetivado o pagamento a que se refere à Cláusula
apresentação da CRF (FGTS e CND (INSS) vigentes, da empresa contratada.

na, após a

c,láusu~a _1sa. N~ eventualidade da aplicação da multa prevista na Cláusul
devera ser liquidada Simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao
descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
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Par?grafo único. Caso a multa não seja recolhida, conforme previsto no ite - -~~teriõr:~~:;~-./
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esta sera descontada do pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprim
origem à aplicação da penalidade.
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Cláusula 16a. No caso de irregularidade na emissão dos documentos por parte da
CONTRATADA, tais como nota fiscal, medição, CRF do FGTS, CND do INSS, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados.
Cláusula 17a, A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências legais com relação ao
seu pessoal, podendo reajustar os salários no mesmo percentual e época em que ocorrerem
reajustamentos salariais da categoria, quer seja decorrente de leis, decretos, acordos,
convenções, atos, fatos e circunstâncias que tornem legalmente obrigatória a concessão de tais
reajustes, e que acarretem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato .
Parágrafo primeiro. O percentual dos encargos sociais e trabalhistas é fixo e somente
poderá ser alterado em virtude de leg islação específica posterior a assinatura do contrato e que
altere a planilha de custos e formação dos preços previstas na proposta comercial.
Cláusula 1sa. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, incidindo
apenas sobre o valor da remuneração, enquanto perdurar o contrato.
Cláusula 19a, A Nota Fiscal deverá ser protocolada em 01 via (original), no Setor
Competente, conforme art. 31 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/ 98,
regulamentada pela ordem de Serviço do INSS/DAF n°209/99, e demais determinações do INSS
referentes à retenção, a título de indenização compensável das contribuições previdenciárias
devidas pela CONTRATADA, referentes ao contrato; e visada pelo servidor designado.
Cláusula 20a. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de
regularidade perante o INSS.
DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO
Cláusula 21a. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei no 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 22a. O prazo de vigência do contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco)
dias, a partir do 10° dia, contados da data de sua assinatura.
Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto
deste contrato, inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 180
(Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 10° dia da data de assinatura do contrato de
empreitada.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
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Cláusula 23a, Sempre que houver afastamento de prestante de serviço por motivo de
-0
fé:ias, !icença, a~es~a~do médico, falt? ?u de qualquer outro fato, a empresa CONT iJm,A--J~cª?}:_ ~ '.
a 1med1ata subst1tu1çao, no prazo max1mo de 72 (setenta e duas) horas a partir do m mento
que for comunicado o fato.
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Cláusula 24a, A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição do prestante, se~ Cantu ·
tenha que justificar os motivos do pedido, que deverá ser substituído no prazo citado na Cláusula
anterior.
Cláusula 2sa. Não será permitida a subcontratação de serviços.
Cláusula 26a. A empresa CONTRATADA ficará responsável em firmar contrato de seguro
de vida e contra acidentes pessoais para todos os empregados, na forma da Lei.
Cláusula 27a, O pessoal empregado na prestação dos serviços não terá qualquer vínculo
empregatício com a CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos decorrentes das relações de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código
Civil.
Cláusula 2sa. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei
Federal n° 8.666/93.
Cláusula 29a. É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no
qual
presta
serviço
contratado,
antes
ou
depois
do
horário
de
trabalho.
Cláusula 30a. É vedado aos funcionários, utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e
aparelhos de propriedade da CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer
espécie,
sem
autorização
prévia
do
chefe
da
repartição
competente.
Cláusula 31a. É vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências dos
locais onde os serviços serão executados.
DAS PENALIDADES
Cláusula 32a. 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 33a, O atraso injustificado no início da prestação do serviço, acarretará à
CONTRATADA multa de mora de dois (02) por cento sobre o valor global do contrato, para
cada dia de atraso.
Parágrafo único. A multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral
do contrato pala CONTRATANTE, na forma dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93.
Cláusula 34a, A multa prevista na Cláusula 33a será recolhida no prazo de (15) dias úteis a
contar da intimação da decisão administrativa que as tenha aplicado, ou ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente;
Parágrafo único. Os valores das multas serão fixados em real e convertidos pelo IPCA na
data de sua liquidação.
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Cláusula 35a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ~faplicadas, ~-\
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se ce~rW.er4~
),)'
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes.
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DAS COMUNICAÇÕES
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Cláusula 36a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sem pre feitas por escrito.

DO FORO
Cláusula 37a, 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 Pa raná, 23 de Dezembro de 2.015.

Prefeito Municip
Contratante

TESTEMUNHAS:

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 079/2015 - Edital
de Tomada de Preços n° 019/2015, que tem como objeto Serviços de Pavimentação e
Recape Asfáltico, conforme especificação no Edital.
Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa:

- No valor Total/Global de R$-93.875,80 (Noventa e Três Mil, Oitocentos e Setenta e
Cinco Reais e Oitenta Centavos): O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 09.676.73110001 -26;

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.015.

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- 1363

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

PARECER JURÍDICO

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações,
poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do
Processo Licitatório n° 079/2015, Edital de Tomada de Preços n° 019/2015, em
conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 16 de
Dezembro de 2.015.

É o parecer.
S.M.J.

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.015.
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OAB-PR no 4.058
Assessor Jurídico

i ERMO DE ADJODICAcAO
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° O19/2015

Serviços de Recapeamento Asfáltico sobre Pedra irregular nas ruas do
Distrito de Jerem1as Lunardelli;

R$-93.875 ,80

Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.015.

Comissão de Licitações:

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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO No 079/2015
TOMADA DE PREÇOS no 019/2015
Às 10:00 hs (dez horas) do dia 16 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas,
da licitação acima referida o qual objetiva Serviços de Pavimentação e Recape Asfáltico, 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 a empresa:

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

CNPJ -09.676.731/0001 -26

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O1 empresa compareceu para participar
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma:
LOTE 01 - ÚNICO.
ÍTEM
01

QUANTIDADE
01

DESCRI_CÃO
Serviços de Recapeamento Asfáltico sobre Pedra
irregular nas ruas do Distrito de Jeremias
Lunardelli;

Valor Total
R$-93.875,80

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.
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer
documento, ato ou forma de procedimento.
Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor:
LOTE 01 - no Valor Total de R$-93.875,80 (Noventa e Três Mil, Oitocentos e Setenta e
Cinco Reais e Oitenta Centavos): a empresa: O. A. VIEIRA & CIA LTDA-ME, Inscrito no
CNPJ sob o n° 09.676.731/0001-26;
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e
aprovada vai assinada.
Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.015.

Comissão de Licitações:

-

------

O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345 -000
CNPJ-09.676.731/0001-26
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015.
PROPOSTA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015
Apresento para apreciação de Vs. S('s., a proposta de preços referente à Execução de Serviços de
Pavimentação Asfáltica, objeto do Edital de Tomada de Preços n° 01912015, conforme segue:
I

ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM
ÍTEM
01
o1.01
01.02

QUANTIDADE

01.03
02
02.1

366M2

02.02
02.03

Mz
M3

610M3
305 M3

M3

DESCRICÃO
Terraplanagem
Escavação, Carga e Transporte de Material
Aterro Compactado, escavação, carga e transporte com
material de jazida
Regularização e Compactação do Sub solo
PAVIMENTAÇÃO
Base de Brita graduada: fornecimento, transporte e
execução.
Pintura de Ligação com RR- 1C
Capa em CBUQ : fornecimento, transporte e execução,
camada com 3 em.
TOTAL

VALOR
TOTAL
R$-93.875,80

R$-93.875,80

TOTAL GERAL - R$-93.875,80 (Noventa e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta
Centavos).
A Forma de pagamento é conforme consta no edital, mediante medição.
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do recebimento
pela comissão de licitação.

Atenciosamente,

15/12/2015

•

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão

Receita Federal

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
N ÚMERO DE INSCRIÇÃO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

09.676.731/0001-26
MATRIZ

03/07/2008

NOME EMPRESARIAL

O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANT ASIA)

""""****
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATNIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

42.11-1-01- Construção de rodovias e ferrovias
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATNIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.13-8-00- Obras de urbanização- ru as, praças e calçadas
38.11 -4-00- Colet a de res íduos não-perigosos
41.20-4-00- Construção de edifícios
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletiv o de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.1 2-0-00 - Serviços de engenhari a
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JU RIDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO

NÚMERO

R ANTONIO CHIQUETO

608

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

87.345-000

CENTRO

CAMPINA DA LAGOA

PR

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

escmodelo@ibest.com.br

(44) 3542-1031

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

..........

SITUAÇÃO CADA$TRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/07/2008

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

**""""**

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

Emitido no dia 15/12/2015 às 16:06:50 (data e hora de Brasília).

I Consulta QSA I Capital Social

http://www .receita.fazenda.gov .br/prepararlm pressao/lm prim ePagi na.asp
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O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000
CNPJ-09.676.731/0001 -26
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015.

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01912015

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
li citatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no O19/2015, 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.

Atenciosamente,

"<- ~~---~
T~ VIEIRA v"-<--. ,

O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000
CNPJ-09.676.73110001 -26

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015.

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

DECLARAÇÃO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 01912015 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.

Atenciosamente,

r'no,:~/}.~~

~~~TUN~V'L

O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000
CNPJ-09.676.73110001-26
PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 07912015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 019/201 5
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015.

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 019/2015 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 9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei
Federal8666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

mo_

Q /<

I

!l~/:::::_ L---____,,

6li&-uNES VIEIRA

O. A VIEIRA
R. Antonio Chiqueto, 608-fone: (44) 3542-27 62
Campina da Lagoa - Paraná- CEP 87.345-000
CNPJ-09.676.731/0001 -26
PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01912015
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015.

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° O19/2015 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.

Atenciosamente,

\JÇ v'JZ--- ·"

~

~
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IJEIRA

15112/2015

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 LTOA -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 nQ 5. 172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts . 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no ãmbito 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 ~ 8.212, de 24 de julho de
1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereÇos <http: I/www. receita. fazenda. gov. br> ou <http: //www. pgfn.fazenda. gov. br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1. 751 , de 02/10/2014.
Emitida às 16:21:13 do dia 16/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2016.
Código de controle da certidão: DC78.F8B9.E85D.59F9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nQ 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria
Conjunta PGFN/SRF ~ 1, de 19/05/2006.
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO 00 ESTADO
ae~N da Faz.encs.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 014089778-36

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 13/04/2016- Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (1511212015 16:08:18)
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CAIXA ECONÓM I CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
0967673110001 - 26
Razão Social: O A VIEIRA
Endereço:
RUA ANTONIO CHIQUETO
LAGOA I PR I 87345-000

608 SEDE

I CENTRO I CAMPINA DA

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

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

Validade: 05/ 12/ 2015 a 03/01/2016
Certificação Número: 2015120508130276691320

Informação obtida em 15/ 12/ 2015, às 16:10:08.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSim primirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15169422&VARPessoa=15169422&VARUf=PR&VARins...
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS )
CNPJ: 09.676.731/0001 - 26
Certidão n°: 207192303/2015
Expedição: 15/12/2015, às 16:11 : 16
Validade: 11 /0 6/20 16 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e
na Reso lu ção Administrativa n° 1470 /2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilida de dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Sup eri or do Trabalho n a
In ternet (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 jurídi cas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõe s
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 Púb l ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Düviaas e

sug e s~ões:

c n d~@~st.jus.br
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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 . 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 Estado do
Paraná, sob·. o NIRE ·n. 41106349868 em sessão de . 03/07/2008 e d~vidàmente
inscrita no CNPJ n. 09.676.731/0001-26, fazendo uso do que permite o §3°, ab·2rt~go
96b, da Lei n°1 0.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 1O, da · Lei
Complementar n° 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIA
em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio GIL~ANE
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente e domiciliatlt>· _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 =jlindrco
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante , pelo pr;o:$ente
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente todos os sócios:
, ._
Cláusula 1a: A sociedade girará sob o nome empresarial O. A. VIEIRA & CIA LTDAME e terá sede e domicflio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e
CO'""arca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, podendo estabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do território nacio·nal, obedecendo as disposições legais
vigentes.
Cláusula 2a: O capital social será constituído utilizando-se do acervo do capital social
da empresária supracitada, pertencente ao titular OZEIA ANTUNES VIEIRA é de R$
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas ~e valor nominal de R$ 1,00. (Um
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pafs, 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 cónstitufdo 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
distribuldo entre os sócios: ·
.

I

NOME
OZEIA ANTUNES VIEIRA
GILVANE EV,ERTON FERREIRA
TOTAL

VALOR

QUOTAS

20.000,00
20.000,00
40.000,00

20.000
20.000
40.000

C'láusula 3 3 : A sociedade tem por objetivo social .Principal a exploração do ramo
. ·p'rincip.al de: 42.11-1-01 - Construção de r?d~vi~s e ferrovias ~ ram_o~ secundários de:
42.21-9-03 - Manutenção de redes . de d1stnbU1ção -de energ1a eletnca; 42. 13-8-0? Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11-4-00 - Coleta de res fduos ~~?
perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodov1ano
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CONTRATO SOCIAL POR i"RANSFORMJÇÃO DE EMPRESÁRIO
O. A. VI EIRA & CIA L TOA • ME
·
.
QUE DESCENDE DA O. A. ~IEIRA • ME

CNPJ N. 09.676.731/0001-26
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 - Serviços

de engenharia.
Cláusula 4a: A sociedade iniciou suas atividades em 30/01/2003 e seu prazo de
duração é indeterminado.
Cláusulasa: .As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem ·fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direto de preferência para a s~ua aquisição se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçãb contratual pertinente. -·· ~. :
Cláusula sa: A responsabilidade de cada sócio é estrita ao valor de suas ql)otas,
mas todos respondem solidariamente pela integraliza ão do capital social.
~'
Cláusula7a: A administração da sociedade caberá O ElA ANTUNES VIEIRA. cum ~os
po<,;..:~res e atribuições de
Administrador, autorizad9 o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse s0cil:91: ·ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiro5; hem
1
como ~nerar ou alienar bens imóveis da sociedade, s~m autorização do outro sódo:

§ 1° - Faculta-se ao administrador, n·os limite

de seus poderes, constituir
procuradores em nome da sociedade, devendo ser. especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar j a duração do mandato, que no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indete,minado ..
1

· § 2°. Poderão ser designados.administradores não sl' cios, na forma prevista no
art.0 1.061 da lei 10.406/2002.
·~

Cláusula 83 : Ao término de cada exerclcio so~ial, 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 surs quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Cláusula sa: A sociedade fica desobriga da realiza'ç~o de reunião a~ual de sócio~
para prestação de contas e demais deliberações 1om base. no artigo 70 da Lei
complementar n°. 123 de 14/12/2006.
·
\
1a As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar
n°. 123/14/12/2006.
·I
28 1"\S Reuniões dos sócios quando necessárias· serão convocadas pelos sócios e
obedecera a quorum estabelecido no código Hcivil brasiiF,iro da Lei 10.40612?0~ ..
. . 38 A. empresa fica dispensada da publicaçao de q_u~lquer outro. ato societano co~
exceção da alteração contratual com base no artig\ 71 ~a Lei complementar n .
123/12/2006.
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRI

O."·

O. A. VIEIRA & CIA L1TDA- ME
QUE DESCENDE DA
VIEIRA- ME
CNPJ N. 09.676.731/0001-26
Cláusula 10a: A sociedade poderá Çi qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assin1
ada por todos os sócios.
Cláusula 11a: Os sócios poderão, de comum ] 'cardo, fixar uma retirada mensal, a
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 12a: Falecendo ou interditado qualque I sócio, a sociedade continuará suas
ativ:.iades com os herdeiros, . sucessores e o: incapaz. Não sendo possf~_tel ou
inexistindo interesse destes ou do sóCio remanescente, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação p~trimonial da sociedade, à :d8!a : da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
·~
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em~ que a
sociedade se resolva em relação a seu único sócio.
Cláusula 133 : O Administrador declara,. sob as penas da lei, de que não está
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especia l, ou em vkl:JJ~ de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. 3inda
que temporariamente, o acesso a cargos púolicos; ou por crime falimér.ta!', ~de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
conLra 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
exercfcio e o cumprimento dos direitos e·obrigaçqes resultantes deste contrato.
I
I

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 O
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SECRETARIO GERAL .
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O. A. VIEIRA & CIA L TDA - ME
.
CNPJ N. 09.676.731/Q001-26 .
QUINTA ALTERAÇÃO DE CON1RATO SOCIAL E .· . .

. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

mai~r,

.

.

.
OZEIA Al'!TUNES VIEIRA, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão
parc1al de bens, empresário, residente e domiciliado na R~a Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta
cidad.e e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CE9 87.345-000, portador da Cédula de
Identidade RG n. 1.964.846, S.SP/PR e devidamente inscnto no CPF/M F sob o n. 407.605.459-87
~ JO~IAS FERR~LRA .VIEI RA, ·bra·s ileiro, ·maior, .empreiário, solteiro, resid~nte e domiciliado
JUnto a Rua Antomo Ch1queto, 608, centro, nesta c1dade Comarca de Camp1na da Lagoa - PR;
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG . 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77; sócios da O. A. VIEIRA & CIA L TOA -ME e terá sede
e domic!lio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cif(Jade e Comarca de Campina da Lagoa
- PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.67 .731/0001 -26, devidamente registrada
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P RANÁ sob o n. 41106349868 em
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDAIDE EMPRESÁRIA LIMITADA sob n.
412q6789045 em 07 /06/~01 O, com alterações sob n. 2oí 09327209 em 23/09/201 O; sob n.
.201237028.10 em 15/05/2012; sob n. 20126081 12 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 melhór forma de direito e sob as cláusulas je condições segufntes:
CLÁUSULA 1a. DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) , totalmente integralizados, passa ser d~ 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 encer~amento em 31 /12/2014, dividido em
200.000 (duzentas mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um rial 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 28 • .DA INALTERAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não
atingidas por. esta alteração . .
.

.

CLÁUSULÁ 3a. DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas, resolvem
consolidar o contrato social e alterações, adequando-sr · a Lei 10.406 de 10/01/2002 com a
seguinte redação:
CONTRATO SOCIAL CONSpLIDADO
"0. A. VI EIRA & CIA L TOA - ME"
CNPJ n. 09.676.731/00P1-26
NIRE n. 41206789045

b

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e
Corriarca ·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/Mfi sob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior, empresári o, solteiro, residente e domiciliado junto à Rua

'' /
~

O. A. VIEIRA & CIA IJ.TDA- ME
.

·

CNPJ N. OS):676.731~0001-26.

·

·. .

. QUINTA:ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E
.

CONS'O~IDAÇÃO CO~TRATUA L

. ·

·

.
·

Anton1o Ch1queto, 608, centro, nesta c1dade 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 corystituída 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, cen'tro , 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
PARANÁ s~b o n. 41106349868 em
registrada. ria M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDADE 'EMPRESARIA LIMITADA sob n.
41206789045 em 07/06/2010.

loo

1a.:· A sociedade gira sob o nom e empresarial de O. A. VIEIRA & CIA L TOA- ME e terá sede e
domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta ddade e Comarca de Campina da Lagoa PR, CEP 87,345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676I 731/0001-26, devidamente registrada na
M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA sob o n. 41 106349868 em 03/07/2008,
com registro de constituição de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA sob n. 41206789045 em
· 07/06/2010, podendo estabelecer filiais ou sucursais Jm qualquer ponto do território nacional,
obedecendo as disposições legais vigentes.

.

.

1I

2a.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades no dia
o3/07/2oo8.
1

. .

.

I

3a.: O capita.l da empresa é de R$ 200.000,00 (duze~tos mil reais), totalmente integralizados,
. dividido em 200.000 (duzentos mil quotas)cada uma e ~icando assim distribufdo.

I
SÓCIOS
OZEIA ANTUNES VIEIRA
JOSIAS FERREIRA VIEIRA
TOTAL

!

VALOR

1

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

QUOTAS
198.000
2.000
200.000

ce~idas

4a.: As qUotas são indivisíveis e não podem ser
'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 v~nda, formalizando, se realizada a cessão
1 delas, a alteração contratual pertinente.
5a.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integ ralização do capital social, nós termos da lei em vigor.
I

6a.: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo dL: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e
ferrovias· e ramos secundários de: 42.21-9-03- Manut~nção 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-ÓO -Construção de epifícios, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamentq, municipal e 7112-0/00 - Serviços de
engenharia.
I
.
.
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

I

I
. I

.,

O. A. VIEIRA & CIA LfDA - ME
.

CNPJ N. 09.676.731/00G-1-26
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIA L E
CONSOLIDAÇÃO CONr.RATUAL

d~ s_ocied~de_ r~p~esentá-la ~tiva e p_assivame~te , judiei I e ~xtrajudicial mente , perante órgãos
publicas, mst1tu1çoes financeiras, entidades pnvadas e erce1ros 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 empresjrial isoladamente.

§ 1°. É vedado uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em··favor de quÇIIquer 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 titulo de remuneração
"Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre .os sócios, que será levada a conta
de despesas administrativas.
96 .: O ano social coincidirá com o ano civil, deverido j 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 a?.s sócios proporcionalmente às quotas
que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou
ficarem em r~s:erva na sociedade.
. .

I

.

..

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.
I

#

10a.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo se r liquidante os sócios sobreviventes ou
outra pessoa escolhiqa de comum acordo entre os herpeiros e aq ueles. Após a liquidação e,
. solvidos o Ativo e Pa~si.vo , serão os sócios sup~rstites ~ os herdeiros do "de ~ujus" qu~tados de
seus haveres, se ex1st1rem, estes de conforr:n1dade co·m o Formal de Partilha, devldamef)te
homologado pela autoridade jÚdiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo de
ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusjye, apresentando para arquivam ento o
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.

I

Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na cortinu idade da sociedade por parte dos
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de c(Jjus", poderá a sociedade continuar,
ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, n~o havend o impedimento leg al quanto à
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo l eu quinhão à um ou mais dos sócios
sobreviventes. ·
.
.\

11a.: O Administrador declara, sob as penas da lei, d~ que não está impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especia l, ou em vir,ude de condenação crim inal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede , ainda q e temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

''

.

I

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 si stema financeiro nacio nal, contra norrnas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo , fé públic~ , ou a propriedade.
_123 A s_
ociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócio s para prestação de
contas e demais deliberações, com base no artigo 70 da Lei Com plementar n°. 123 de
14/12/2006.
1

1° -As deliberações, sociais serão tomadas com base rno artigo 70 da Lei Complementar n°. "123
de 14/1 2/2006.
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 soci etário 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 cumpri mento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados , lavram , datam e ass inam, o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmen te. por· si e por seus herdei ros, a
cumpri-lo em todos os seus termos.

~
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AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE
CERTIFICO O REGISTRO EM: O8 I
SOBNÚMER0:20152522409

O4 I 2 O15

Protocolo: 15/252240-9, DE 08/04/201 5

~ 06.'7 6 ~ 04::
C. ;.. , V!E:IP.;. l. r; ~ A L'rr'A - !.f!'

. F:mp r e sa:H

I·

~

c,-----L- . '

..:Z.~~~-::::..1ini.stérlo do 'oesel)volvimento, Indústria e Cornércio Exterior
~~ S~~ralarla do

REQUERIMENTO DE EMP

Desenvolvimento da Produção

r:.~:.·"-';· ·?~~~;,er• ~~on.al de ~~~istro ~c:~omércio
NÚMERO DE IOENTIFICAÇÁO 00 REGISTRO DE EMPRESA . ~IRE DA SEDE
J,
4110634986- 8
J
~ NOME 00 EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
OZEIA ANTUNES VIEIRA
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
• 1

SEXO

··- -- -.~ ._,

• ··-

__

.,.... __ IN~RU ÇO~~ ~!_<EENCHIM~~_?. NÇJ_~
! \

I

NIRE DA FIUAL (preencher somente sa alo rarerente ;~ nllal)

r·· l

~FL.N.c..J,_4, ____ _
r-

ESTAOOCIVIL I

Casad o (a )

REGIME DE BENS (SI casado)

Mrgj.FO

Comunhão parcial

FILHO DE (paQ
NIVALDO ANTUNES VIEIRA
NASCIDO EM (dAli da nasçlmonlo)

I

(mie)

IROZARIA! MARIA CONCEI ÇÃO

IOENTIOAOE

I

núm • ro

21-10 - 1957

1.964 . 846

Oili~O emissor

lUF

SSP

ICPF (número)
407.605.4 5 9- 87

PR

1

~~~~~~
- ~~~~~~~~~~~------------~--------~ ----------~--------~--------------------~ .
EMANCIPADO POR (fonna
de emanclpaçJo - somente no easo de menorl
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- Na, av, ele.)
RUA ANTONI'O CHIQUETO

IBAIRRO DISTRITO

COM~ENTO

CEP
8734 5- 000

I

CASA
MUNICIPIO
CAMPINA DA LAGOA

r

NÚMERO

]CENTRO

608
CODIGO00 I.IUNICIPIO

1.
I

(U1o C:la Juntl Comerei~ I)

PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de' exercer atividade empresária, que não possui oL•tro registro .áe
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:
!
· - ·

~C~07.CIG7o~oo~0~A~~o~2~---47.~~~~c;~~~Á~O~D0
~7Ç~A~o0~~------------------~-C~O~O~IG0707o;~.~~7EN~T0-r.;
RA~Ã~~;~~~E~
7 ~E7.sc~R~
7 ;E~~~~Ç-A_O__________~~-~..------·-- ~
CODIGO 00 EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

--i

CDCIGO 00 eVENTO DESCRIÇÃO DOEVENTO

i

r.N~O~
ME~E~
M~PR~E~~~R~IA~L--~--------------------------------~------~
; ----~-------------------------.-----------~

O. A·. VIEIRA - ME
LOGRADOURO (Na, IV, OIC.)
RUA ANTONIO CHIQUETO

NOM ERO

608

1:

~C~O~
MP~L~EM~E~NT~O----------------~
. r~SA~IR~R7
07./D~IS~T~RI~TO~--------------------------------r.C~E7
P-----------+C~0~C~
I G~O~OO~M7.U~
NI~
CI~
PI~
O ----~
(UJO da Junta Comert.lal)

TERREO

87 3 45 - 000

CENTRO

li

·~M-lIN~
IC~
IP~
--.------------------~--~-----------------~
~UF~--~~PA~IS~-----------fc~O~R~
RE~I~
O E~L~~~RA,
ON~IC~O~(E~-~~~~~-------------1

CAMPINA DA LAGOA
PR
.
VALOR oo CAPITAL- RS
IVALOR 00 CAPITAL (llorUlenso)
20.000 1 00
(VINTE MIL REAIS )
CODIGO OE ATIVIOAOE
DESCRIÇÃO DO OBJETO
ECONOMICA
(CNAEFiscaiJ
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
AUvidade ptincipal

1

4211 - 1/01

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Atividados ncundArias

_
4221 9103
4213-8/00
3811- 4/00
4120-4/00

I ,

lI

492~/01

~

DATA DE INI·· ~
to

~ ,..,..

COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS , SOB REGIME DE FRETEMENTO , MUNICIPAL
E 7112 - 0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA .
DES
NOMERO oE INSCRIÇÃO NO CNPJ
;TRANSFER~CIA DE SEDE ouDE FtUAL DE OUTRA UF
UF
jiuso
DAJUNTA COMERCIAL
NIREenterlor
~~;~~~~CE

I

03-07 - 2008
09.676.731 /~0~0~0~1_-~2~6__L_____~------------------~--_Lc_
1
o__
~- _•m
_•_'__~~-~
ASSINATURA DA FIRMA pao EMPRESÁRIO (ou pelo ro~esentonte/asststenielgorento)
i

w.... :~ (:.I r--11

1

• •

~\

c .

ASSINATURAOOEMPRESARIO í-''
'20-05-20~ •
'
~ ,

~~- OATADAASSINATURA
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CERTIFICO O REGISTRO EM: 07 / 06 /2 010
SOB NUMERO: 20 106048643

Protocolo: 10/604864-3, DE 01 /06/201 o
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LUIZ CARLOS SÁLVIIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANA
CN"PJ n' 77.845.394/0001-03
Ru• Bahia, 85- CEP 87.330-000

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATO RIO n• 079/2015
TOMADA DE PREÇOS - N• 019/2015- PMNC
OBJETO: Contratação de Empresa para:
OI
Serviços de Pavimentação Asfáltica no Distrito de Gerem ias
Lunardelli, conforme especificação em Edital.
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do dia 16 de Dezembro de
2.01 5, na sala de reu niões do Paço Munici]lal, em Nova Cantu, Paraná.

-

A Pasta com inteiro teor do Edilal. anexos e informações PC?derão ser

solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. junlo a
Oivisio de litillçlo. no horário das 8:30 às li 00 Hse das 14:00 às 17:00 Hs
Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281
Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Novembro de 2.015
ArRTON ANTONIO AGNOLIN
Prereito Muni6onl
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G•feira I 27/Nov/2015 -Edição n° 9585
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na 1
Avenida Maca! i, n• 255, Centro, Fone (46) 3525-~
do Paraná, de 2' a 6' feira, nos horários das 08::
horas, onde poderão ser consultados e adquirido:
marmclciro.pr.gov br.
I NFORMAÇÕES: Informações e esclarecim•
telefone acima citado.
Manncleiro, 24 de novcmt
GJLMARGEHL
Pregoeiro

OiárioQFJCIALParaná
Comercio,

lnd~ou lrh.

'"Servlco 1

DOCUMENTO CERTIFICADO

~a

da Colina

CÓDIGO LOCALIZADOR:

678893615
Documento emitido em 27/11/2015 09:55:29.

DE LICITAÇÃO
LDE LICITAÇÃo
NClAPÚBLICAN°05/2015
Para verificara autentíctdade desta pagina, basta in
lO R OFERTA E PREÇO
Códtgq Localizador no srle do DIOE.
ÉRICA DA COLINA
· 'd' d d' ·
WWW.Imprensaoficial.pr.gov.b,
. pessoa JUn 1ca c 1rc1to
publico, ~
f).a.l/.L\1'1/VOOI-08. com sede na Avenida Paraná, n• 276,
neste ato representando pelo Prefeito Municipal - ERNESTO ALEXANDRE
BASSO aulorizado pela Lei Municipal 298/20 14 de 23/03/2014 e a Lei 329/20 15
de 06/03/2014, de acordo com a Lei Federal n' 8666 de 2110611993 e suas
alterações. através da Comissão de Licitação designada pela Portaria n" O17/2015
de 09/02/2015. toma público que no dia 06 de Janeiro de 2016 às 09:00h
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES
h!!rll. no Dcpanamemo de Compras c Licilaçõcs, no Paço Municipal, localizado
ESTADO DO PARANÁ
na Avenida Paraná, n• 276, serão recebidas as propostas referentes à presence
AVJSO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 058/2015
CONCORRtNCIA PÚBLICA. do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE
Objeto: Seleção de proposta para aquisição de medicamen1o a serem adquiridos
URBANO, objecivando a venda dos bens in1óvcis descritos no Anexo I do edilal.
parceladamente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Moreira Sales
1.2 -0 Edical e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmenle no Secor de
em atendimento aos Municipes, através da tabela Anvisa.
Licilações, localizado na sede da Prefeitura. no endereço supra, durance o
Regime de Execução: Menor Preço através do Maior Descon1o.
expediente administralivo. das 08h às 11 h c das 13h às 17h, de segunda à
Data Abertura: 09 de dezembro de 2015, as 09h00min.
sexta-feira. como também, ou, ainda. gratuicamcntc. através do sitc www.
lnfonnaçõcs Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 c
pmms@visaonet com.br.
novaamericadacolina.pr.gov.br
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal.
1.3 - Local da realização da sessão: na sala de reuniões do Departamenlo de
105004/2015
Compras e Licnações, situada na sede n Prefeitura Munictpal de Nova Aménca da
Colina, à Avenida Paraná, n" 276, Centro CEP 86.230-000.
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Moreira Sales
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Morretes
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WAGNER MARIANO DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
105062/2015

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N• 058/2015 PREGÃO PRESENCIAL
N• 038/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio
e o P regoeiro do Município de Morretes torna público que fora declarado
FRACASSADO, devido à inabilitação dos interessados no Pregão
Presencial n• 038/2015, que tem por objeto a Contratação de e mpresa
para fornecime nto de cestas básicas, em atendimento a Secretaria
Municipal de Ação Social, conforme d escrição no ANEXO I- Termo de
Referência. Morretes, 26 de novembro de 2015. MURILO ROBASSA
VEIGA PREGOEIRO MUNICIPAL
105245/2015

TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRlO N°
030/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 20/2014 O MUNICÍPIO DE
MORRETES, Pessoa Jurfdica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 10,
Centro, na Cidade de Morretes-Pr. neste ato, representada pelo Prefeito
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 20/2014, com o Objetivo da
aquis ição de Equipamentos para Estruturação da Coleta Seletiva de
Resfduos Sólidos, conforme Convênio n• 761196/2011/MS/FUNASA,
nos termos da Lei Federal n • 10.520, Decreto Federal n• 3.555,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n• 8.666,
com suas alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido
processo fica CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do
Estado; justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo
em vista a não efetivação do referido convênio. Registre-se e dê a
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015.
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes
TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICJTATÓRJO N°
056/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2014 O MUN JC[PJO DE
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 10,
Centro, n a Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 33/2014, com o Objetivo da
aquisição de E quipamentos para a estruturação da rede de saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emendas
Parlamentares 2844012, 28780010, 22810001 e 28450007, nos termos
da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, aplicando-se
s ubsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n• 8.666, com suas
alterações, registrando -se, a respeito, que: O referido processo fica
CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do Estado;
justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo em
vista a n ão efetivação das referidas emendas parlamentares, após
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde . Registre-se e dê a
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 201 5.
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes
105270/2015

I

Nova Cantu

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANA
CNPJ n• 77.845.39410001-03
Rua Bohio, 85- CEP 87.330-000
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIClTATORIO n' 077/2015
TOMADA DE PREÇOS- N' 018/2015- PMNC
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Escola
Proinfância- Projeto 2 Convencional, conforme especificações em edital(Termo de Compromisso PAC2 10130/2014).), conforme especificações em
edilal.
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 16 de Dezembro de
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná.
AVISO DE LI ClT AÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 078/2015
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n' 029/2015 - PMNC
OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas {Escavadeira Hidr:íulica),
conforme especificações em edital.
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia li de Dezembro de
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná.
AVISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LI ClT ATÓRIO n' 079/2015
TOMADA DE PREÇOS n" 019/2015- PMNC
OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asráltico (Distrito
Geremias Lun~rdelli), conforme especificações em edital.
ABERTURA: A partir das 10:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015,
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paran:i.
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n• 080/2015
TOMADA DE PREÇOS n" 020/2015- PMNC
OBJETO: Execução De Serviços de Galerias Pluviais, conforme
especificações em edital.
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015,
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná.
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 081/2015
PREGÃO, na forma Presencial n' 03012015- PMNC
OBJETO: Aquisição de Pneus e outros I Serviços para Ônibus Escolares,
conforme especificações em edital.
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 11 de Dezembro de 2.015,
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cnntu, Paraná.
A Pasta com inteiro lcor do Edital. anexos c

inConnaçõ~s p~dcr~o

ser

solicilados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. JUnto o
Divisão de Lic11ação. no hor.irío das 8:30 is li :00 Hs e das 14:00 u 17:00 Hs.
Telerone!Fax: (44) 35271363-3527-1281
Nova Canru, Estado do Par.mj, 25 de Novembro de 2.0 I S.

AIRTON ANTONIO AGNOLIN
Prefeito MuniciJHII

105068/2015
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AVISO DE LICITA( 0- PROCF.SSO LICITATORIO n" 017/lOI!
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OBJETO: Conlntaçh ck tmprtSII pa~ CoaUn(Jo dt Escoll
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PROCESSO LICITATORIO N° 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 019/2015
ABERTURA: 16/DEZEMBR0/20.15
HORÁRIO: 10:00 Horas
O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00
Horas do dia 16 de Dezembro do ano de 2.0 15, 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 e sem reajuste, de acordo com o que
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto:

l - DO OBJETO
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa
para Serviços de Pavimentação e Recape Asfáltico, da seguinte forma:

LOTE 01: ÚNICO
ITEM QUANTIDADE
01
01.01
01 .02
01.03
02
02.1
02.02
02.03

610M3
305M3
366M2
MJ
M2
MJ

DESCRIÇÃO
Terraplanagem
Escavação, Cai"g_a e Tran~orte de Material
Aterro Compactado, escavação, carga e transporte com material de
jazida
Regularização e ComJ:>actação do Sub solo
PAVIMENTAÇÃO
Base de Brita_graduada: fornecimento, tran~orte e execl!_Ç_ão.
Pintura de Ligação com RR- lC
Capa em CBUQ: fornecimento, transporte e execução, camada com
3 em.

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

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público.
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3 - HABILITAÇÃO
3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação:
a) as Certidões:

-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS;

-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS;
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS;
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS.
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I);
c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público
(Modelo ANEXO 11);
d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111);
e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV) ;

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação,
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V);
g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação;
A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data
estabelecida para a data de abertura da licitação.
Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando
em sua face externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE N°. 01- Habilitação
Prefeitura Municipal de Nova Cantu
PREGÃON°.:
HORÁRIO:
ABERTURA:
EMPRESA:
4 - DA PROPOSTA
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo,
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras,

Prefeitura Municipal de Nova C
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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 (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura da proposta Comercial
4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas.
4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta.
4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de
pessoal até o destino do objeto, se for o caso.
A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando
em sua face externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE N°. 02
PREGÃON°.:
ABERTURA:
EMPRESA:

Proposta de Preços
Prefeitura Municipal de Nova Cantu
HORÁRIO:

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral.
5.2 - A abertura do Envelope 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 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e
Propostas após a abertura do primeiro envelope.
5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. OI PROPOSTA DE PREÇOS.
5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os
documentos contidos no envelope n. OI, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das
proponentes.

abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte
procedimento:
5.3.1 - 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.
5.3.2 - Após a abertura dos envelopes n. 01 e 02, a Comissão de Licitação procederá a
análise e julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado.
5.3.3 - 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.
5.3.4 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão,
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes.
6 - DO JULGAMENTO
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, global ,
e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais
e/ou produtos ofertados.
6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento,
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93.

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o
direito de:
a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do
presente edital;
b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de
seleção.
6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação.

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO:
7.1 - Para os lotes acima, o objeto deste edital deverá ser realizado em local determinado
pela Licitante.
7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição .
7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

8 - DO PAGAMENTO
8.1 - O pagamento será realizado mediante entrega e aceitação por funcionário designado
pela Contratante e apresentação da fatura/NF .
9 - RECURSOS FINANCEROS:

9.1 - Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária, através de recursos próprios do
Município de Nova Cantu, Estado do Paraná:
Dotação
0603.15451.0575-1020-44.90.399904
0603 .15452.0323-2026-33.90.3921

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

10 - DOVALOR
10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-94.763,50 (Noventa e
Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reis e Cinquenta Centavos).

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 Públ ica
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.
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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 DE TOMADA DE PREÇOS, na forma
presencial.

12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e o ito
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 ac1ma
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.

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) d ias 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.
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.
Aprovo o(a) EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma presencial.
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 N° 85, ou
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br.

NOVA CANTU - PARANÁ, 25 de Novembro de 2015.

ASS. COMPRAS E LIClTAÇÕES

(MODELO ANEXO I)
Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 079/2015
REF.: Edital de Tomada de Preços n° O19/2015- PMNC.

CREDENCIAMENTO

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

Em _ _ _ de _ __ _ _ _ _ _ de200

.

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

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

(MODELO ANEXO 11)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO
PROCESSO LICITA TÓRIO No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

DECLARACÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° O19/2015 , 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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Rua Bahia n° 85 ·Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363

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

(MODELO ANEXO Ill)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

DECLARACÃO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n° O19/2015 instaurado pelo
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

Carimbo e Assinatura
Do representante legal

(MODELO ANEXO IV)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° O19/2015 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

(MODELO ANEXO V)

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITA TÓRIO No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° O19/2015 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

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

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 079/2015
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 019/2015

Objeto: Contratação de Empresa, Recape Asfáltico sobre Pedra Irregular.

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e_ _ __ _ _ _ de 2.015.

Carimbo e assinatura
representante legal da empresa

t()'\úRA /li!-(.r

CANT~

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

FL N.o_Q~

-- .........:
~--dA
~ --------

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.845.394/0001-03
PROCESSO LICITATÓRIO no 079/2015

~Cantu :{c:-

-

COMPRAS E/OU SERVICOS
OBJETO: ServiÇ;os de PavimentaÇ;ão Asfáltico (Distrito Geremias Lunardelli).
VALOR ESTIMADO - R$-~00,00 (Duzentos Mil RearSi:
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PARA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA:

DATA: 25

-

PREVISÃO

I 11

I

I 2015

PARA:

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA:
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Visto:

NAO AUTORIZADO\
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DATA: ~~ I
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PARA:

ASSESSOR JURÍDICO
Inexigível

Visto:

Dispensado

....(.
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Convite

Concorrência

DATA:

I

I

Rua Prof. João Farias da Costa, sln° - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.
DISTRITO DE GEREMIAS LUNARDELLI
1. PESQUISA:
Os logradouros contemplados com a pavimentação asfáltica deverão ser objeto análise mais detalhada
quanto a:
a) Nivelamento: verificação do nivelamento atual e alteração se necessário visando não formarem bacias entre
ruas, de modo a dificultar o escoamento de águas pluviais.
b) Largura: de acordo com projeto de loteamento do bairro, caso haja diferenças, antes da execução dos
serviços de terraplanagem , a empresa contratada deverá comunicar por escrito, à Secretaria de Obras.
c) Inclinação: para logradouros com inclinação superior a 10%, a empresa contratada deverá comunicar por
escrito, à Secretaria de Obras.
d) Pesquisa de interferências: a empresa contratada deverá verificar "in-loco", a existência de redes como
telefonia, esgoto e ramais, água e ramais, galerias de águas pluviais, tubos de passagem , caixas, etc ...
Todos os lotes com testadas para o logradouro que receberá a pavimentação asfá ltica deverão possuir
ramais de águano passeio público.

2. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA:
O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de "bota-fora", designado pela Prefeitura
Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente Características granulométricas e de compactação
exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. A escavação para abertura da caixa não deverá exceder a
largura L+ 0, 30m. conforme Seção Transversal Tipo em anexo.

3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA:
O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, material de jazida (que se rá de
responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granu lométricas e de compactação,
comprovadas mediante teste, são adequadas para servir de base de pavimento asfáltico.
Obs: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximos 25% .
4. Reforço da base:
4.1 Base com brita graduada :
De acordo com as Normas Técnicas:NB-1337/91, EB-2096/91
Em locais que mediante teste de compactação for constatada a necessidade de melhoria da base, será
utilizada uma base de solo cimento com classificação A2(ASTM D 3282), e teor de cimento em massa de 7%
5. Melhoria do sub-leito:
De acordo com as Normas Técinicas:NB-1391/91 , NBR-12307/91 E NBR-12752/92
Rua Bahia , 85 - Centro - Nova Cantu - PR
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br

www.nollacantu.pr.goll.br
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A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito
carroçável. A compactação do sub-leito deverá ser feita compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados
compactadores manuais de placa vibratória.

6. PREPARAÇÃO DA BASE:
Nos serviços de preparação da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser feito em camadas de
no máximo 20,00 em, compactados através de compactadores autopropulsores, progressivamentedas bordas
para o centro, até atingir o grau de compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis
para os compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactado res manuais de placa vibratória.

7. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE:
De acordo em as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 Pode ser empregado asfalto
diluído tipo CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em função da textu ra do material da base. A
taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada
experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 11m2. Após a perfeita conformação
geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto
existentes, a seguir aplica-se o material betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura
ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimir a
pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha
na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material
betuminoso, a base deve se encontrar levemente úm ida.
S. IMPRIMAÇÃO LIGANTE:

De acordo com as Normas Técnicas NBR-1251/93
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação
deve-se situar em torno de 0,50 11m2.
Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a
varredura da sua superfície do modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seg uir aplica-se o material
betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos
10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista
inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na
aplicação do material betuminoso deve imediatamente corrigida.
9. CO NCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

CBUQ é o revestimento flexível resultante as mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura
mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 em , aplicada.
A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas
Técnicas.

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

www.nol/acantu.pr.gol/.br

1963-2013

Eu fi aço. [fwtk !l>eó ta !Jfuúf.Jtia

CNPJ · 77.845.394/0001·03

10. GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO:
Tipo: Moldadas "in-loco" através de processo mecânico, por extrusão.
Seção: Perdil-45
Preparo do terreno:

O local deverá ser previamente compactador manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau
de compactação de 100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita
em camadas até 20,00 centímetros.
MATERIAL:

Concreto pré -misturado, com consumo de cimento 250kg/m3
11. SARJETA DE CONCRETO:

Moldado "in-loco", com largura mínima de 35cm e espessura mínima de 15cm, com guia de no máximo 15
em. conforme padrão Prefeitura.
PREPARO DE TERRENO:

O local deverá ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratória, ou rolo
compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a
compactação deverá ser feita em camadas de até 20,00 centímetros.
Material:

Concreto pré-misturado com fck= 20 Mpa.

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

www.novacantu.pr.gov.br

MUNICIPIO DE NOVA CANTU PR.
LOCAL:
Projeto:
ENDEREÇO

GEREMIAS LU NARDELLI
IPAVIMENTAÇAO ASFALTICO COM CBUQ
!RUAS DE CANTUZINHO
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

--

.

--

1

TERRAPLENAGEM
Escavação, carga e transporte mat. 1• cat.
I
Aterro compactado. escavação canJa e transporte com material de jazida de 1• ca
Regularização e compactação do sub solo.
I
PAVIMENTAÇAO
Base de brita graduada; fornecimento, transporte e execuçao
I
Pintura de ligação com RR-1C
I
Capa em C.B.U.Q.; fornecimento, transp. execução, camada com 3 em.
I

-PREÇO (R$)

unitário
(b)

(a)

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

..

QUANT

UNID

l

parcial
(c= a. b)

I

subtotal

9.760,00
m'
m'
2
m

I
I
I

m'
m2
m'

I
I
I

610,001
305,00 1
366 00]

7,35 1
14,301
2,501

4.483,50
4.361,50
915,00

85,00 1
2,001
579,001

25.925,00
6.100,00
52.978,50

85.003 ,50
305,001
3.050,001
91 ,SOl

PREÇO GLOBAL

94.763,50

