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verniz. Todas es faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os
caixilhos.

2.6.2 - JANELAS DE FERRO: Serão de perfilados ou tubulares peffeitamente
esquadriados com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a
desaparecerem as rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado
perfeitamente prumado e nivelado.

As janelas, executadas em perÍis metálicos, deverão ser do tipo "Basculante", com
exceção daquelas do Laboratório, as quais serão tipo "Máximo Af', com vidros.

2.6.3 - PORTAS DE FERRO: Serão de perfilados or.r tubulares perfeitamente
esquadriados com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a
desaparecerem as rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado
perfeitamente prumado e nivelado. As portas serão dotadas de 03(três) dobradiças de ferro e
fechadura de boa qualidade com maçaneta e espelhos cromados. As maçanetas e os espelhos
só deverão ser colocadas após a pintura das esquadrias e portas, exceto a última dernão que
será aplicada de modo a não atingir as partes cromadas.

?,7- REVESTIMENTO:

2.7.1- Para melhor a aderência com a camada seguinte, deverá ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia traço 1:4.

2.7.2- EMBOÇO: Deverá ser iniciado apos a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulações nas paredes e colocados os caixilhos. Deverão ser ásperos e
desempenados para facilitar a aderência do reboco e tornar as superfícies completarnente
planas e verticais. A espessura máxima dos emboços deverá ser de no máximo 2,0 cm e os
traços 1:4:10 (cimento, cal, areia), nos externos e 1:4:12 no emboço internos. Esse
revestimento será executado em todas as paredes internas e externas. A argarnassa deverá
ser perfeitamente homogênea. Nas paredes externas deverá ser feito desempenamento com
cimento e areia fina peneirada, como também nas paredes internas que não forem aplicados
azulejos e nos tetos.

2.7.3 - AZULEJOS: Serão aplicados revestimentos cerâmicos com dimensões
mínimas de 20 x 30 cm nas paredes, do piso até o teto, na sala de química, banheiro e
laboratório, devendo ser bem assentados, obedecendo a uma padronização nas aberturas dos
rejuntes, e rejuntados com cimento branco. Deverão ser em tons claros e que se harmonizem
com a cor dos pisos.

2.7.4 - PISO CERÂMICO: Serão aplicados na casa de química, laboratório, circulação,
banheiro e casa de bombas, devendo ser bem assentadas, obedecendo a uma padronização
nas aberturas dos rejuntes, com abertura de aproximadamente 0,5 cm e perfeitamente
rejuntados com argamassa para rejuntamento. Os pisos deverão ser de resistência mínima à
abrasão PEl4, em cor escura, tons de marrom ou cinza, e nas dimensões mínima de 30 x 30
cm.

2.7.5 - SOLEIRAS: Em todas as portas deverão ser assentadas soleiras em
'GRANITO", em tons que se harmonizenn com o piso espeoificado.

Também em todas as janelas deverão ser colocadas soleiras em GRANITO.

2.8- CALÇADA: Deverá ser executada em volta da edificação com largura de 0,80 çm e
inclinação de 2o/o, sendo que o acabamento deverá ser com argamassa de cimento e areia fina
peneirada, traço 1 :3, perfeitamente desempenada.

2.9 - INSTALAçÔES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: Na execução desse serviço deverão ser
seguidos as recomendações e o projeto apresentado, sendo que todos os materiais a serem
fornecidos e aplicados deverão ser de 1" qualidade. Entende-se que fazem partes das
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instalações o .sistema de distribuição de água, esgoto e águas pluviais se houver necessidade,
como também as instalações de louças e metais sanitários.

2.10 - INSTALAçÔES elÉfRlCAS: Deverão ser executadas por profissionais especializados.
A execução dos serviços deverá ser de acordo com a NB-3 e no que se refere às entradas, aos
regulamentos específicos das companhias concessionárias, em vigor na época. Os pontos de
luz no teto, passarão em caixas metálicas, previamente embutidas nas lajes, por ocasião de
concretagem, exatamente nos locais indicados. Os condutores elétricos terâo isolamento e
não terão emendas, exceto nas derivações. Os eletrodutos serão em tubos de PVC rígidos,
específicos para este fim, emendados com rosca e luvas, e embutidos nas paredes e lajes. E
as instalações das lâmpadas, luminárias, interruptores e tomadas devem ser executadas após
as demãos de pintura.

2,11 - PINTURA INTERNA E EXTERNA:

2.11.1 - MASSA CORRIDA: Será aplicada em todas as paredes internas com exceção
das paredes dos banheiros, casa de química e laboratório. Também será aplicada massa
corrida PVA em todos os tetos. Como resultado desta aplicação, o aspecto dessa superfície
deve ser completamente plano e homogêneo depois de aplicada e lixada.

2.11.2 - PINTURA INTERNA: Será aplicada a pintura em látex PVA cor Gelo no
escritório/almoxarifado, circulação e em todos os tetos. Como resultado desta aplicação o
aspecto dessa superfície deve ser completamente plano e uniforme, com painéis
perfeitamente requadrados e de contornos bem acabados.

2.11.3 - PINTURA EXTERNA: As paredes receberão a aplicação de tinta 100% acrílica
na cor Gelo, sendo o resultado desta aplicação uma superfície plana e uniforrne, corn os
painéis perfeitamente requadrados e contornos bem acabados.

2.1'|..4 - PINTURA EM MADEIRA: hlas esquadrias de madeira será aplicado venniz a
base de poliuretano, até se obter um bom acabamento - no mínimo 03(três) demãos.
Antes da aplicação fazer a limpeza e o lixamento das supeffícies.

2.11.5 - PINTURA DAS ESQI.JADRIAS DE FERRO:
Nas esquadrias de ferro, que serão pintadas com tinta esmalte sintético cor Cinza

Escuro, será observado o seguinte:
a) Limpeza da superfície com escova de aname de aço ou lixa a esmeril, elirninando

qualquer traço de ferrugem;
b) Aparelhagem com uma demáo de tinta à base de óxido de ferro vermelho,

adicionando 15o/o de oleo graxo;
c) Duas demãos de tinta de acabamento, aplicada a pincel ou pistola com retoques de

massa antes da segunda demão.

2.12. ARREMATES E LIMPEZA:
A limpeza deve ser precedida de eventuais retoques corretivos na pintura e eliminação

de vestígios de tintas e argamassas, como tarnbém a eliminação de detritos externos.
Seguem-se arremates compreendendo
substituição de vidros quebrados, cromagens danificadas, além disso serão feitos: lubrificação
e testes das fechaduras, esquadrias, instalações e, finalmente limpeza geral de todas as

superfícies.
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3 - ASSENTAMENTo DE TUBUI-EçÃo eARA REDE DE DtsrRlautÇÃo or
Áoua E ADUToRAS

3.1 - OBJETTVO

Este módulo tem pon finalidade definir os procedimentos básicos a serem observados
na execução de serviços em tubulações de água.

3.2- coNsrDEReçÕes

Os elementos de uma canalizaçáo formam um conjunto no qual cada uma das partes
tem sua importância. Assim, um único elemento mal assentado ou uma junta mal
executada se constituirá num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização
inteira.

Desta forma deve-se verificar antes do assentamento se nenhum corpo estranho
permaneceu dentro dos tubos, fazendo a instalaçáo dos tubos com ordem e método,
evitando-se procedimentos que possam danificar a tubulação. Quando da interrupçáo
do serviço tampar as extremidades do trecho para evitar a entrada de corpos estranho
na tubulação. Os equipamentos de uma tubulação (registros, ventosas) serão aplicados
nos locais determinados pelo projeto, e protegidos com caixa de alvenaria conforme
detalhe específico.

3.3- ASSENTAMENTO

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. ltlos
tubos de PVC a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o
seu comprimento. Quando o fundo da vala for de solo terroso ou rocha interpor urna
camada de terra ou areia, isenta de corpos estranhos e com espessura de 10 cm. Os
tubos de PVC que ficarem expostos em travessias de cursos d'água devem ser
revestidos com um tubo camisa de aço.

Deve ser observado que a abertura da vala seja com uma profundidade que propicie urn
recobrimento mínimo de 0,60m.
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PREFEITURA MIJNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MIJNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Avlsos DE LtctrÀÇÀo

O MIJNICIPIO DE çURJTIBA, â@vés dâ SECR.ETARIA
MUNICIPAL DE OBRÁS PLJBLICAS - SMOP ds PREFEITURA
MUNICÍPAL DE CURITIBÀ rom públjco, p@ coúeimento dos
inlercsâdos, quê fará nalizâÍ LICITAÇAO, atm\és do Rcgime Di-
fernciado de Cotrtrataçào (RDC) - PRESENCIAL, do tipo MAIOR
DESCONTO, modo dc dispub FECHADÀ,,pelo Re8imc de Con-
rrahçào EMPREITÂDA POR PREÇO IJNITARIO, com fruduêoto
legâl no iícis tV e § l" do Aí. 1", da tri n" 12.462 de 04 de sgosro
de 201 l, visando o selcçeo ê contnBção de empresa emprciteirâ paB
execução dc obÍas de drcnagem e implúhçào de conduto forçsdo nG
púximidâdos do çonjuto habiBcioíal Olarias, a sercm execubdG
@m @usos pÍovenicna* do ProgÍâmô dc Acclcóçâo do Crcsci-
mento - PÂC-2 - Progw Drenagem Uôana e Co»trole da Erosâo
Muítima c Fluvial, Íêp8ados por mcio da CAIXA, ahvés do TeÍ-
mô dc Comprcmisso n" 0151.030-77/2011 MCidadcíCAIXA - Exe-
cuçào de perfilmento de fundo de rio, bscis de acwulaçeo, cual
com murc, micrcdrcnagcm - Ebps 02, cclcbÉdo cntrc a Covcmo
FedeÍal e o Município de Cúliba, cujs c@çteÍizçâo ê âbmgênciâ
estão descíiEs no Edibl.

No dia 27 de jueüo dc 2015 tu 09:l0h ôo Auditüio da
Sede da Seçretrri& Muicipal de Obras Públicas - SMOP situâdâ tra
rua Emflio de Mcn@s í' 450, Bairo Sào Fmncisco, Curitiba -
PôÍaná, a empresa interesada fuá enrega dâ sua PROPOSTA DE
PREçOS, podendo, ainda, encminháJos previamente, respeitddo-*
o horário c a dâb eshbclecidos neste subircm, nestc cas, a Prcposta
deverá ser prolocolada jüto ao Seiliço de PÍot@olo d8 SMOB no
endcrcço supm cilado.

O Edihl enconh-* disponivel p@ douload uo sitc
w.curitiba.prgovbr no burer "Àcompaúe .s Licibções da Pre-
feitun" ou junto à Cer€ncia dc Licibções e Cadastramcnto da SMOB
no endereço acima melcionâdo, madiônte apresenbção de guis de
Ícolhim€nto dâ imponância das cópiõ xero$áficâs. A referida guia
de Éolhim.nto scná fomeida pelo Serviço dc Licibções da Ge-
réncia suprsciEda. A âquisiçâo dâ cópia do Edital nào é pté-requisito
pm Íins dc pmicipação do cclmc.

Os d@umeatoi que itrtcgm o ANEXO I - PROJETo EXE-
CUTM 3erào disponibilizdos somente em mídia digital a serem
rctimdos no Depâfrmcnlo dr Ponlq c D(enagem, Rü8 Qua.i no 405,
Bâiro Sào Fmncisco, Cuitiba - Pmná, de 2. a ó' fein (dias úteis),
das 08h00 àr 12h00 e d8s 14h00-às lEh00. ms/iatrk Íequerimento da
licitute inteÍ.ss8da n CoM§SÀO, §in6da pclo seu rcpresqnhtc
legal, devg[do fomecer DVD pe ex§açào de cópi6.

súRcÍo t-uÍz 
^NToNIASSESec(tário

RDC PRESf,NCIAL

O MUNICIPIO DE ÇURITIBA, ômvés da SECRETARIA
MIJMCIPAL DE OBRAS PLJBLICAS - SMOP da PREFEITURA

PREFEITURA MIJNICIPAL DE GUAiRA

r-XTIIATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N" I9Z2OI4.
Conmhte: MIJN1CIPIO DE GUAIRÁ
Objçto: Regisho do PÍeços p(a aquisição dc oquipsmento o matclial
pemeente pe readequaçâo das Unidâd6 Básicas de Saúde (IJBS),
da Elemsul, Oliv.im Casm, Vila AIU c Unidadc Centnl, do Mu-
tricipio de Guaira.
DetentoÉ dâ Au de Regisro de Preços n" 109/2014: COMERCIAL
LICITOP LmA.EPB com vâlor total dc: RS 33.480,00 (Trinh c três
mil, quh@entor e oitentâ resis).
Dc,entoE dô Ah de Rcgisro dc Preços no 310/2014: COLOMBI -
MOVEIS E INFORMATICA LTDA., com valor toul dc RS
13.690,97 (Treze mil, sisceotos e trovetrb reais e noventâ e ete
enbvos).
Detertom da Ata de. Registrc de PÍeços n' lll/2014: GESTPAR
COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORÂS E IMTRESSORAS
LIDÀ., com valoÍ toul de: RÍ 2.892,00 (Dois mil, oitGcntos novcnla
e dois reais).
DctcotoÉ da Ab dc Rê8istÍo de Prcços no ll220l4 Dcl.utofr:
N.C.F. MENDES - ME, com vâlor tokl de: R$ 5.397,00 (Cinco mil
tezentos e noventa e scte Íeais).
Dclenbm da Àta de R.gistrc de Prcços no 3132014 DctentoÍa: vl
MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., ooo valor tobl de: RS
2.818,00 (Dois mil, oitocentos e tsinta e oilo Íeai§).
PlM de Vigência: dah de assinatuÍâ e témiío.m 03 de Novçmbrc
de 2015.
Datô de Assinatura da Ab dc Rcgistro dê PÍcços: 04 dc novembrc dc
2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
DIREIORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔ1IIO

Âvrso DE LIclrAÇÃo
PRXCÁO PRESENCIÀL

EDITAL N" 27012014 . PROCESSO N" 5295/2014 - PREGÀO PRE.
SENCTAL N" 169/2014

A Prefeit@ Municipâl de lvaiporã, Esbdo do Pmtrá, toma
publico, pm coúecimênlo dos int.ressados, qu. no dir ll dc dc-
rmbrc d. 2014, às 09:00 h§, ne rala dc liciuções da Prcfcit@
Müicipal de lvaiporâ, l@aliada n! Âvenida São Paulo, lf 940,
havc.á licit!çâo n8 modalidadc Pregào Prcscncial, tipo MenoÍ Prrçô
poÍ ltem, pam a aquisição de Aquisiçâo de Pâmlha Mecanizads
âtÍavés do Convênio ?98164/2011. Minis!ério da lntcgÍaçâo Na-
cional p@ Arendimenlo ao Depmmento Municipal dc A$icultum,
os inteÍessados poderÀo baixar o Edibl arâvés do sile M.ivai-
pom.prgo\'.br

ivdipoÍà. l0 de dezembro dc 1014.
ROSEMEIRY APARECIDA ALARCON

PieF*irâ

LOCÀLi Sal! dq Licitações PÍefeiMa Municipâl dr Müilem . PR.
Rua Dsntc Púqülctto, no. 855, CcnEo - Múil€ns - PR.
Tclcfone: (i|4) 3i148-ll14
E-mail: prcfrur@bíurbg.com.br ou múilcnâ@prcf.prgov.br
ABERTURA DA SESSAO: 29 de de@mbro de 2014 às 09:00 boras,
M 8ãla de licitsçõ€s da Prefeitun Muicipal de Múilem - PR.

Manlen!-PR. li dc Cczcrrbro d.2014.
BRÂSILIO BOVIS

Pretcilo

PREFEITURA MI]NJCIPAL
DE NOVA SANTA BARBÀRA

ç*mffim
Objato: Contsatação dc çmpre$ osp*iâliada pam consmção de sla
de químicr e mudançâ do teho dâ aduton da captrção (mind)
atendendo ao TC/PÀC 0736/201 l.
Tipo: Menor preço, por lote.
R@cbimcnto dor ctrvclopes AE 10/01/2015 Às ll:30 ho6.
AbeúuÍâ dos Êívclopcs: 30/01/2015 às 14:00 homs.
Prcço Máximo: R$ 59.147,1t (cinqucíh c nove mil ccnto e quenh
e etc reâi§ I trinb c oito scnhvos).
lnfomações Complemenues: podeÍão *Í obtidas em hoúrio dc
expediente na Prefeirum Muicipal de Nova Smu Báôm, sito à Ru
WalfÍedo Binocoú de Morges nn 222, pelo fone: (0u 43. 12ó6-
tl00), ou poÍ email: licibcao@nsb.prgov.br Site ww.nsb.prgov.bÍ

Nov. Sanb gárbírô, Il dc dczsmbrc de ?(114.
NIVALDIR SILVESTRE

Presidenle íla Cofliss.ic de Licitrçào

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA

AVISO DE I-tütTAÇÂO
TOMADA DE PREÇOS N'10/2014

À PRTFEITURA DO MIJNICÍPIO DE NOVA SANIA RO.
SA, Estado do Pamá, comuica sos intçrcsados quç fei realia
licit!ção ü modslidsde acima, visdo à ConlBtsção de Empresa
epeializada pe ExecuçÀo de Reap€mento Âsfáltico @m
C,B.U.Q. (Concrdo Bcrumin6o Usinado a Quente), ns Avedds Se"
to Cristo, atetrderúo so Conmto de Reps* n" 800685/20l3MCl-
DADES/CAIXA - Prces n" 1014106-15/2011, c d. s@.do com o
Memorial DÊsÍitivo, Planilha dc Seruiço, Cronogmmâ FIsi@ Fi.
nan@irc c Prcj.tos, confomc desrilo e sp@iÍicado no Edital. Tipo
dc Licit!çào: Mcnor Plc4o no rcgime de Empreitsda poÍ Prcço Clo-
bal. Daa de âbsíuB dos Envelopesr 09/01/2015. Horário limite para
Prot@olo dor Envelopes: 08i45 ho6. HoÉrio da sessào: 09:00 ho-
6. L@81 Sala de R.utriõcs da PrcfeituÍa Municipal. A inregra do
insffiento acims poderá sÊí oblida pelo e-mail compns@novâru-
lüos.com.br ou podcrá scr obtida Jub e Dcpafficoto dc Com-
prãs desls Prcfcilura, situada a Av. Tucunduvas, 813 - Novâ SanE
Ros - PR, no horário de cxpedientc, de *günda a serb-feira.

),Jová Sânvr Rosl, 12 de dczcNbro de 201J.
ÀRLINDO WUTZKE

Prssidcrte ,ft, CoDrissão PennansÍtc de LicitâÇio

PREFEITURA MTJNICIPAL DE PIRÂQUARA

EXTRATO DE REGISTRO DE PftEÇO§

PREGÀO PRESENCIÁL N" 058/14
Conmrútel Prcfeibm Mmicipal de PiEqBra - Objelo: Regisúo de
prcços prÍa fomcimenlo de mateÍial de coNumo médico hospitalal
équipmenm médico hospitslai mâterial de rcsgate e materiais ê

cquipmotos püô fisiotempia, pra suprir u nacêssidadB ds Ateo-
çào Básica, Unidâdr de PÍonto Atendimento Municipâl (UPÂ) e SeÍ-
viço de AteDdimento Móv.l de Urgênci§ (SAMU) do município dc
PiBquâd, pelo periodo de 12 (doze) mcsq. ATA M 168/2014 -
Conúslâdâ: Stamed - Afligos Médicos e Hospilalares Llda, com
CNPJ sob n". 02.223.3420001.o4, vencedot dos llem: 02, 01, 04, 05,
0ó, 07, 08, 09, |, t1, t9, 22, 23, )9, 40, 46, 47, 4t, 49, 50, 51, 52,
51, 54,5?,60,61,67, 87,88,9ó,98, 100, r02, 104, 105, 109, ll2,
il1. l14, l15, l16, ll?, u8, lt9, t20, 12l,122,123,124,t25,126,
l2?, 128, l3l . l42i AfA N' ló9/2014 - Contrauda: Scmina In-
dústriâ c Com!rcio Ltd{, com CNP, sb n".55.161.0420001-35,
vencedor do ttcm: 3E; ATA N" 170./3014 - CoÀmbdâ: Dimaci/PR
Material Ciruryico Llda, com CNPJ sob n'. 00.656.468/0001-19, vfl.
çcdoÍ dos lteni: 14, 18 e 83: ATA N' I7ll2014 - Conmhdâ: À P
Toíelli Comércio de Produlo. Médicos Hospitales Lld!, com CNPJ
sob n'. 7t.45Ló14/0001.87, vêncedoÍ dos ltens: 41. 70, ?3 c 94: ATÂ
N" 17212014 - Contratada: Comércio dc MaEriais Médiços Hos-
Diblarcs Macrcsul Llda, com CNPJ sb n'. 95.413.397/0001.11, vcí.
àcdor dos ltens: 24,32,33,34,35 e 16; ATA N" l7ll2014 - Con-
rôbda: Pomefam Rep§.nhçô€s Comerçiais Ltda, com CNPJ sob
r". E1.706.25U0001-9E, vencçdor dos lteN: ,14 e 45; ÁTA N'
174/2014 - Cotrmhda: Âltcm€d Material Médico Hospiular Ltda,
com CNPJ sob í'. 00.802.002y0001-02, veÍcedo. dos Ite6: 01, 10,

13, 16, 20, 25, 26, 28, 30, 11, 37, 43, 5E, 62, 63, 64, ó5, 66, 68, 71,
72,74,75,16,79, 80, 84, 85,95,97,99. l0l, 103, 106, 107, ll0.
lll. 129. 132, ll3, 137, 140, l4l, 143 ê 144: ATÀ N'175/2014 -
Contralsda: Idcm Técnica Equipamenlos Hospitalaras Ltdô, com
CNPJ sob n". 10.404.33t/0001-62, vencedor dos IErs: ?7, 55 c 56;
ATÂ N" 17612014 - Conü.tada: MB Têxlil Ltda, conr CNPJ sob n'.
00.894.37210001{9, vercedor dos ltcns:89,90 € 91; ATA N"

MUNICTPAL DE CURITIBA toma públlco, pda conhGimenlo dos
intercssados. que fcá realia LÍCITAÇAO. ahrés do Regime Di-
feEnci.do de Conr6bçào (RDC) - PRESENCIAL, do lipo MAIOR
DESCONTO, modo de dispule FECH^DA,.pelo Regime de Con-
tntaçào EMPREITÁDA POR PREÇO LJNITARIO, com tundamento
legsl no irciso lv e § l" do Aí. 1", da L€i n' 12.4ó2 de 04 de sSosto
de 2011, visodo a *lc,çào e conEução de empresa empreiterm pm
implânhção dc Baciâ de Dctenção nã sub bacia do Ribcirào do
Muller medidle a q*uçào de: alilSoento/ÍepcrÍilamenlo do cõd,
coNtrução de diqurs dc contcnção, coBhçeo dc 6lrutu6 dc con-
role e ÍecupeBção da mals ciliü a EeÍcm execuEdas com Í6ffios
oriundos do Progms de AceleÉção do Crescimenb - PAC-2 -
Gestào de Riscos. rcpass.dos poÍ mcio da CAIXA, atEvés do Tcmo
de Comoromisso n" 0402,496-9912012 MCidaderCAIXA ' Obtr de
baciu di contençào, p€rfilamcnto d. rios e Balcnâs pluviaú em rios
da sub-bscia do fuo Búigui - Etapa 01, cclcb.ado ent!. a Gov.mo
Federal e o Municipio de Curilibâ, cuja caracreriaçào e abrdlgência
estão descrius no Edihl.

No dia 27 dc júeiro de 2015 À§ l4:30h no Auditório dô
Sede da Socrerir Muicipâl de Obras Públicas - SMOP siruada na

rua Emilio dc Mmcas no 450, Baim Sào Fmncisco, Cuitiba '
Paraná, a emprcsa interesssds fará enÍega ds sua PROPOSTÀ DE
PREÇOS, podendo, 8inda, encaminhá-los prcvramcntc. epei6do'se
o hoÍário c ô dab esEbalêcidos ncstc subilam, naste cso, a Proposta
devêrá scr protocolada juto âo Seryiço de PÍoleolo de SMOR no
endercço supm ciEdo.'o Edital enconh-se dispoÍivel pua domload no site
www-curilibâ.Drcov.ba Eo baMeÍ "AcomDanhc as Licitâções da Pre-
fcirm" ou iüto-à GcÉncio dc Liciaçaeic Cadastmcnio da SMOB
uo endercçô acima mencionado. medrantc apresenuçào de guiâ de
eolhimcito da impoíânciá ds cópi6 xcrogáficas. Â referida guia
de Íe.olhimento será fomecidÁ pêlo Seryiço de Licihçôes d8 Ge.
rência supracibda, A aquisiçào da cópia do Edital não é pÉ-requisito
Dara fins dc panicipação do ccrom..' 

Os dcumentos qE iDtegmm o ANEXO I - PROJETO EXE-
CUTM seÉo disponibiliados smetrtc cm midia drgihl a rerem
rdimdos no Dêpâímcnto dc Ponlcs ê Dranagcm. Ruâ Qwi n'405.
Bairo Sào FÍancisco, Cuitiba - Pamná, de 2' â ó' feiB (dias ú!eis),
du 08h00 à* 12h00. ds 14h00-à 18h00, me.diantc Í.querimcrto dÊ
licihnte interessada à COMISSÀo, ssinsda pelo seu repÍe*nlante
legal, devendo fomeccr DvD pan exEaçào de cópias

PREFEITURA MLTNICIPAL DE MARIALVA

AVISO Df, LlCl',lAÇÀO
PREGÂO PRESE:\'CIÂ[, N' I4Ol20I4

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N' 255/2014
Objetoi ContÍalâçâo de €mpÍes especialiad. em recauchutsgem de

pngus dçstinados a Fota Oficial dcs(e Município, pclo MeíoÍ Preço

por Lotc. Obtcnçào do Edital: PÍef.ilum Municipal dc Marialva Ru
Smb Eligêtria, 680 Muialva-Pr Recebimetrto dls Propos6: até 09

de jmeiro de 2015 às 08h30min. AbetM das Proposru: 09 dc
jancirc de 2015 às 09h00min. lnfomaçõcs: (,14) 3232-E370 (voz €

fâx) ou compBs@câpitaldauvafina.com.br

N{a!ialva-PP., ll dc dezefibro dc f014.
EDCAR SILVESTRE

l\rfeito

sÉRcro LUtz 
^IiToNr^ssESecrctiiriú

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

Àvlso DB LlCrrAçÃO
PRTCÃO PRESENCIÂL I. 5O,2OI4

PROCESSO ÂDMrNrSTRAltvO l2l/2014.
OBJETO: Àquisição de um TntoÍ novo e implemontos Âgricola,

Prceso dc oquisição Convênio N' 804867/2014, PrcpostÀ SICONV

N'011302,2014, pm atendcr a Sccrebna de ÀgriculM do Mu-
nicipio de Mârilena PR.

AQUlslÇÀO Do EDITAI-: intcgra do Ediul a pdir de 12 de dc-

zombrc de 2014 - de segúnd! à s.xta-fêim das 08:00 à§ 12:00 hom§

c do 14:00 ú l7:m ho6, destâ dáta até 24 horu ut§ d! datâ

desigMda pam sbeÍtura dos envaloÍEs, mediante aprÊsent8çào de

Íecibo de pagamenlo no vâlor de R§ 10,00 (-Dez reais-) na sala de

Iicihçõ€s da Prcfeitura Municipal dc Múilena-PR, que dcvcni scr
.fctuado mediaote r@olhimcnto do guia DAM - D@uEento de Ar-
rsâdáção Municipal retiÍado no Seto. de Tribuhção Mwicipal dâ

Prcfeitua Municipal de Marilena - PR.

Est! d@mçnto pod. er veriÍicâdo no .ndctÊço cl.kôni@ httpr/M.io.gw.bdamicí1*lünl,
pdo códi8o 000320141 2 I 5002a6

Documento Gsinado ditiglmcnte confome MP n! 2.200-2 de 2410E4001, que iNtirui a

hfÍaesmruE de Chavcs Públicd Brsileira - ICP-Brasil.
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solicitação da S6rettriâ Municipal de Recusos Materiais, .Ab$tecimento e
logística - SEMAL Entesa dos Envelopes: até as 13:45 hoÍas do dia 07 (sete)
do mês de jmeiro dc 2015. Abertura das propos:as: às 14:00 horas do dia 07
(sete) do mês de jueiro de 2015, na Diretoria de Licitaçôes - Av. XV de
Novembro, 701 - Cmtro - 2o. udu - Muingá-Pr A psta técnica com a
d@umentação complcta do cdital. uqos e dcmais d@ummtos encontÍm-se
à disposiçêo na Av XV de Novcmbro, 701 - CentÍo - Secrataria Municipa[ de
Recusos Materiais, Abdt@imento e I-ogística - DiÍetoria de Licitações - 2'.
Andu - no horário dc 08:00 às I I :30 e das t 3:30 às l7:00 horas ou atavés do
site: w.muinca.or qov br-servicos-licitacms.

Culos Roberto Pupin
Prgferto

ü nüouei l.orrr{rdren

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU
Toma público que recebeu ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ a
Licmça Prévia sob no 37614 - protocolo sob n" 132 I 861 I l, datada de 0/07/2014
de Estação de Transbordo no Ateno Smitário Mmicipal, situado no Lote 55-A-1,
da gleba I l, da Colônia Mouão, da Zona Rual do Mmicípio de Peabiru. Não foi
dercminado estudo de impacto mbiental.

Rt 
'18,00 

- 12213312014

il "tr{íncqucro

â Fteahiru

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDR.INA
TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO N".01620I4

ERRATA

No ítem 3 - DAABERTURA DOS ENYELOPES E LOCÀL DE ENTREGA,
doAviso de Repetição de licitação em epigrafe, publicado nojomal "Diário Oficial
Pmá - Comércio, lndustna e Seruiços", edição no 9352, de I1.12.2014.

onde sc lê: "As propostas e docmentos necessários à habilitação preliminu dos
proponentes, deveÍão ser entregues na sde da hefeitua Mmicipal de Nova Lon-
drina, Estado do Paraná, na Praça da matriz, no.2ó l, no dia 30 de janeiro de 201 4
às 09:00 horirio designado pua abertua da licitação".

Leia-se: "As proposts e docmentosnecessários à habilitação preliminrdos pro-
ponentes, deverão ser entregues na sede da Prefeinm Mmicipal de Nova Londrina,
Estado do Pumá, na Praga da matriz, no.26l, no dia 30 de deembro de 2014 às

09:00 honário designado pm abenm da licitação".

Nova Londrin4 I I de dezembro de 20 14

Domelis Jorc Chiodelli-Prefeito Muicipal
R$ 144,00 .'t22265t2014

§ Noua .§nnÍa Búrbarrg

Âvtso nE r.rcrrAcÃo

TOMANA Í}N PRF.CO NO OO4/20T4

Obieto: ContrrtsÉo de emprea especializrde psra construção de sElc de

químico e mudençs do trecbo dr sdutors dr crptrção (minas) atendendo ao

TC/PAC 0736/2011.

Tipo: Menor prcço, por lote.

Recebimento dos envelopes: Até 30/01/2015 às 13:30 horas.

Abertua dos envelopes: 30/012015 ls l4:ü) horrs,
Preço Mriximo: RS 59.147,38 (cinquentr e nove mil cento e quârenta e sete

reais e trinte c oito cetrtrvos).

&&mleÂC.GeryIqg : poderão ser obtidas em horário de expediente

na PÍefeitura Muicipal de Nova Smta Barbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes no 222, pelo fone: (0u 43. 3266-8100), ou por email: licitscac,@risb.

pc4§rhl Site w*rv.usL.Pr:gor br

Nova Santa Báóara, l2ll2l?014.

Nivrldir Silvestre

Prcsidente da Comissão de Liciação
Portaria n" 070/2014

R$ 120,00. 122666tm14

EXTRÁTO DO 2" TERMO ADITIVO
AO CONTRÁTO N'.039/14

CONTRÂTANTE: MUNICIPIO DE PIRAQUARA, CONTRATADO:
PAVIMENTAÇÃO OLTVEIRÁ LTDA.. CNPJ sob n." 76.184.66210001-20, DO
PRÀZO: Coretitui objeto do presente Termo o aditamnto do pruo de execução da
paüm€ntação na Ru Elizeu José Hipôlito (€ntre a Rua Gilberto Nccimento e Ru
Elvira Lorwo do Nccimento), púa 03 (tÍêr) meses, contados a paÍir de
0lll2l20l4. DATA DA ÀS§INATURÂ; 28 de novembro de 2014.

R3 /18,00 - 12269ü2011

EXTRATO DO CONTRÂIO DA CONCORRÊNCIA N" OO4/I4 -
ContÍrtsnte: Prefeitura Mmicipal de Piraquam - Objeto: ContratsÉo de
çmpresa püa a comtrução de um prédio, localiado no Parque das Águs, no
Centro de Piraquara, com área comtruida de 3 I 5m'1, onde seÉ irutalado o Teatro
Mmioipal. COI{TRATO N' 792014 - Contrstsds: Mmo Antonio Fenai
Ramos & Cia Ltda ME, com sede na Ru Gmpuim Simu Milleo, s/n" - SL 0l
- Centro no Mmicípio de Antonio Olinto - PR, CEP: 83.980-000 e CNPJ sob n'.
12.953.704/0001-68. Pelo valor (Global) de R$ 429.3ó2,80 (Qutrocentos e

vinte e nove mil, trerentos e sessenta e dois rcais, e oitenta centavos). Prefeitua
Mmicipal de Pimqw4 em l0 de dezembro de 2014.

Rt72,00- 122617t2011

rroMoLocAÇÃo E ADJUDTCAÇÁO - COXCORXÊNCrA n".004/14 - O
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no wo de

sus atribuições legais com bree m Lei no. 8.ó66193, de amrdo mm o
procedimento licitatório e julgamento das proposta apresentadas referente a

Concorrência n". 004/14 - processo 214114 - Objeto: Contratação de empresa
pilâ I construção de m prcdio, localiado no Prque dc Agus, no Centro do
Pimqum, com árca construida de 315m'2, onde será imtalado o Teatro
Mmicipal. HOMOLOGA o referido processo licituório, adjudicando sou

resuhado a empresa: Maco Anlonio Femri Ramos & Cia Ltda ME, com sede

na Rua Gasprina Simas Milleo, s/n" - SL 0l - Cenro no Mmicipio de Antonio
Olinro - PR, CEP: 83.980-000 e CNPJ sob n". 12.953.704/0001-68. Pelo valor
(Global) de R$ 429.362,80 (Qutrocentos e vinte e nove mil, trezeilos e
sessenta e dois reais, e oitcnta centavos). Prcfeitwa Mmicipal de Pimqw, em
09 de dezembro de 2014.

R3 96,00. 122A24/201,4-

il ^Reneuscençü

[ ürttgteira

DE -PR
EDITAL DE

MODALIDADE N" 004/2014
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLAS§IFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. t09, puágrafo lo da Lei
8.666/93, toma-se públim o Íesultâdo da licitaçâo em epigrafe, cuja
clresifieção dá-se da seguinte foma:

) Em primeiro lugar a empresa §upcr Atacado §iA, o qual
apÍesntou a seguinte pÍoposta: 30 mpregos diretos iniciais;

) Nâo houve segmdo colocado.
D*lrmdo-se vmcedora a empÍee acima citada clcsificada em
primeiro lugaÍ, estando a mesma em total acordo com o edital.

Renmcenç4 12 de dezembro de 2014.

MARIÂ NOEMI T,OITO
Presidente da Comissão Fermsnente

d€ Licitsções

R9'120,G0. 122ô{.1120',t4

EXTRATO CONTRATUÀL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA: ETICA
ENGENHARIA LTDA. l" Aditivo ao Contrato ll5/14. Tomada de Preços no
002/14. Objeto: A pronogação da cláusula ouarta do Contrato de Prestação de
Sewiços ojo objeto é I ContrstaçÃo de emprcsa dc engenhuia pua revitalizção
do lago Mmicipal de Ortigueira - PAM ll - SEDU - PARANACIDADE
- Convênio 19.23.2013.0090. Dsm de Assinrtura: 10/10/2014. Vigêncie:
04 10612015 Erecuçõo: 2l I l2l20l 4.

R§ 1lE,00 - 12256812011

ff }teserun

CONSÓRCIO INTERMLTNCIPAL CAMINHOS DO TIBAGI
RETIFICAÇÂO DE AVISO DE LICITAÇÀO

PREGÃO PRESENCIAL N.O OO5/20I4
O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI, comunica aos interessados que houve
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rlmEilNentl I CIffi1§
cóes a eôes ENGENHARTA LTDA

RUAPR,MEIRO §€ MÀIO. H"§TÚ. §OBRELêJÀ' FOINE§.ÀJL: 3â§8-?§§?
GNPJ - O7.78t .fi Xro{»t -81

MODELO NO 02

Goes & Goes Engenharia Ltda - Me, Rua Primeiro de Maio No 510 Sobreloja lbiporã -
Pr, (43 ) 3258-7557, enq.sueli@bol.com.br e CNPJ: 07.781.44210001-61

CARTA - CREDENCIAL

Nova Sanúa Barbara - Pr, 30 de Janeiro de 2015

À
Comissão de Licitação.
REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 00412014

Prezados Senhores
O abaixo assinado, Sueli Goes de Oliveira, carteira de identidade,(8.216.059SSP/SP),
na qualidade de responsável legal pela proponente (Goes & Goes Engenharia Ltda -
Me), vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor João Victor
Verlingue de Santis, carteira de identidade 10.785.752-4SSP/PR, é a pessoa
designada por nos para acompanhar a sessão de abertura e recebimerrtos da
documentação de habilitação e pi'opostas de preços, para assinar as Atas e demais
documentos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a
licitação em epÍgrafe.
Atenciosamente,

Su,
Rg 16.

Reconhcço por Semelhança a Íirma dr SUglt OÓgS
0E OLUEIRA. -0029. F3642811705479-82-. Dou fé.
Sclo lGsv6.gã3l LRhSgWCFnv aK8S. ,-c.:ure
\\http lunarprn com br
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TABELIoNATo Í,E NoTAS DE IBIPoRÃ
Rúa Píimêiro dê Maio no 1036 - Fonc/Fâr (43) 315845 - Comárcâ dê rbiporá - PR - CEP 86200,o00

NATALIA BIANCA SICURO SAROI GUERRA. TABELIA DESIGNAOA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

ESTADO DO PARANA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL . GRC

FICHA CADASTRAL

INSCRTçÃO CRC no 06t2014

RAZÃO SOCIAL: Góes & Góes Engenharia - ME

C N PJ : 07 .7 81.44210001 -61

ENDEREÇO: Rua 10 de Maio, no 510

CIDADE: lbiporã (PR)

CEP: 86200-000

FONE: (43) 3258-7ss7

E-MAIL: eng.sueli@bol.com.br

REPRESENTANTE(S):

1- Sueli Góes de Oliveira (representante legal - responsável técnico)

DATA DA EMISSAO: Zg de fevereiro de 2014

DATA DE VALI

SOLANGE AP IA CERQUEIRA

IDENTE DA CPL

OBS. É de inteira responsabilidade da empresa o controle de manter em plena validade os documentos que
vencem periodicamente, pois este certificado não dá o direito ao proponente de participar de licitaçóes com
documentos vencidos.
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de fevereiro de 2015

)raça dos Três Poderes, 500 - Centro r 48 _ cEP ru ur r.ooo _.*^ry;*,:"._ "_wÍ, ) 3233-8400
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No de lnscrição

0157 t2007

PREFEII"UR,T\ DO MUI'IIÜíPIO DE ItsIPORÃ

t)i 1'.\l,l L\,rtl.\ lO l)1. ,\l)\ll\ls'l lt.\(.-\()

I LJ I POli,\ l),\ l{,,\ N.\

CER-T iCADO DE ÍlEGISTRO ÜAt)ASTIRAL

Data de lnscrição

23t02t2007

Renovado até

a9101t2015

Certificarni:s que a empresa, GOES & GOES ENGENI1AII|A LTDA - ME, localizada na Rua
Primeiro de I'laio n"510, sobreloja, Centri:, CEP 86200-000 rra cidacie <je Londrina, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/lVlF sob o n". 07 781 44')100A1-ô1 que tem cr-imo objeto social serviços de rnão de
obra de cotrstruçÕes civis por em1:reitada, enrpreitacla glr:bal, serviços de engenharia cívil,
execuçãro dL'obras de construção civil e saneantento, corrrp:rit e vcnda de materiais de cottstrução
e rnateriais elótricos, incorporação r:r li:tearnento de irnóvuis, perícias e avaliaçÕes na área de
engenlraria civil, plarrejamento Lrrbano, sinalizaqão e constrtrção cte sistema viário, construções
de edifício, construÇão de instalaçôes csportiv.is e recreativa, encontra-se regularmente inscrita no
Cadastro de i:,)rnecedores do Municipio de lbtporã, sob o núrner-o acrnrât.

Este c*rtiÍicado foi emitido tle Çorí.:rmidade corn as exiclenr:ies contidas na Ler n. 8666/93 e suas
alteraçôes

A atuarirzação clos documentos cr:rrr a validade vencida será tle responsabilidade <ja empresa.

llliporã esr '10 de aneiro <Je

Admiltistração
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r»Gúrtalt&üt* oBRl§
GÓE§ & GÔES ENGENHARIA LTDA

RUÂPR MEIRO OE iirArO. N'§1O. SOBRELO.TA- FOirE/FAX:3358-7357
CNPJ - O7.r8r.4a2rUmt õÍ

(17 2

Modelo 09

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART.70, tNC. XXXil DA CF

A Comissão de Licitação
Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 004/2014.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o Sr (a) Sueli Goes de Oliveira, representante legalmente
ConstituÍdo da proponente GÓES & GÓES ENGENHARIA LTDA - ME declara, sob as
penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sueli Goes de Oliveira

CPF; 693.207.808-20

RG ;8.216.059 SSP/SP

DE OLIVEIRA
ira Civil

CREA:7503/D-GO

WW
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*OURO & OLIVEIRA LTDA"
CONTRATO SOCIAL

LUCIANO PANSARDI OURO, brasileiro, natural de Ibiporã - Pr, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, engeúeiro civil, portador do CPF sob o n'015.348.579-58, do RG
sob o n" 4.329.530-6 SSP/PR e da Cart. Prof. sob o no 26.786-D expedido pelo CREA-PR em
i611211994, residente e domiciliado a Rua Primeiro de Maio no 939, apto 2, Quadra 87, Lote
09, Centro, na cidade de Ibiporã-Pr, Cep 86.200-000 e SUELI GOES DE OLIVEIRA,
brasileira, natural de São Paulo-SP, solteira, engeúeira civil, nascida aos 1110211956,

portaclorado CPF sob o no 693.207.808-20, do RG sob o n" 8.216.059 SSP/SP e da Cart. Prof.
sob o n" 7.503/D expedido pelo CREA-GO em 1910611996, residente e domiciliada a Rua

Massatoshi Ronden no 204 - Centro na cidade cie Ibiporã-Pr, Cep 86.200-000, resolvem por
esre instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade limitada, que se regerá
pelas Leis no 3.708 de 10/01/1919 e 8.934 de l9llll1994 e pelas disposiçõr:s aplicáveis à

especie e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRINIEIRA: A sociedade girarásob a denominação de "OURO & OLIVEIRA
LTDA', com sede social a Rua Primeiro de Maio no 510 - Centro na cidade de Ibiporã-Pr- Cep
86.200-000.

CLÁtJSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objetivo principal os serviços de rnão de

obra de construção civil por empreitada, empreitada global. serviços de erigeiúaria civil,
e:xecuçãc cle obras de construção civil e saneamento, compra e venda de materiais de

construção e materiais elétricos, incorporação e lotearnento de imóveis, perícias e avaliações na
área da engeúaria civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da empresa é de R$ 16.000,00 (ctezesseis mil
reais) dividido em 16.000 (dezesseis mil) quotas no valor nominal de R$ L,00 (um real) cada
urna. integralizados em moeda corrente do país, neste ato e assim distribuído entre .rs-§ócios a

saber:

SOCIOS
LUCIANO PANSARDI OURO

SUEI,I GOES DE OLIVEIRA s.Óoo R$ 8.ooo,oo

QUOTAS
8.000

CAPITAL
R$ 8.000,00 L

b

Totalizando 16.000 R$ 16.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 02 de Janeiro de 2006 e seu
prazo é indeter:linado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão
a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
preferência na aquisição das citadas quotas.
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"OURO & OLIVEIRA LTDA"
CONTRATO SOCTAL
Continuação...

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1052 ccl 2002).

CLÁUSULA SETIMA: A administração ficará a cargo dos sócios LUCIANO PANSARDI
OURO e SUELI GOES DE OLMIRA, na qualidade de administradores, a quem compete
exclusivamente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da

sociedade, sendo-lhe expressamente vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou
modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de

avais, endosso, fianças ou caução de favor.

CLÁUSULA OITAVA: O ano coincidirá com o ano civil, devendo acada 3l de Dezembro
de cada ano, ser levantado o balanço da sociedade. Os resultados serão atribuídos aos sócios
proporcionalmente às suas quotas de capital, ou por outros critérios acordado em comum, e a
destinação dos resultados também serão comumente acordado.

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios a título
de remuneração "Pró-Labore", a quantia fixada em comum acordo, que serão levados a conta
de despesas gerais da sociedade, não podendo entretanto ultrapassar o limite estabelecido pela
Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio não determinará a extinção
da sociedade, f,rcando os herdeiros sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste

contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Conforme previsto no paragrafo 3o do art. 1072 da Lei
10.406 de I I de Janeiro de 2002, os sócios decidem que é dispensável a assembléia prevista na
Lei supra mencionada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio que desejar transferir suas quotas cieverá
notificar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para
que esta através do outro sócio exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer
de sessenta dias contados do recolhimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio
alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em vinude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que
temporariamente, o acesso do cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorência, contra as relações de
ou a propriedade.
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*OURO & OLIVEIRA LTDA"
CONTRATO SOCIAL
Continuação...

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de lbiporã - Pr para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente

contrato social em 4 vias .

Ibiporã -Pr,20 de Dezembro de 2.005.

Testemunhas:

Cássia Batista
RG 8.361.964-3 SSP/PR
CPF/MF 032.925.429-44

Iu
á,*N

I o

DE OLIVEIRA
ll

Carlos Henriq Maximiano
RG 9.033.492-1 SSP/PR
CPF/MF 042.441.t39-32

arLo uct ü

Elaborado por:

Mauro José
CRC-PR 337310-2

11
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE LONDRINA
cERrlElCo o REGISTRo EM: 23 / t2 / 2005
SOB NUMERo: 47205679995
Protocolo: 05/459 1 50-3

ú OLIVEIRÀ LTDÀ

-.9
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MARIA THEREZA LOPES SALOMAO

SECRETP,RIA GERAL k
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..OURO & OLTVEIRA LTDA"
cNP.I/Mr 07 .7 8r.44210001 -6r
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLTDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LUCIANO PANSARDI OURO, brasileiro, natural de lbiporã - Pr, casa<lo sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do CPF sob o no 015.348.579-58, do RC sob
o no 4.329.530-6 SSP/PR e da Cart. Prof. sob o n' 26.786-D expedido pelo CREA-PR cm
16ll2ll994, residente e domiciliado a Rua Primeiro de Maio no939, apto2, Quadra 87, Lote 09,
Centro. na cidade de lbiporã-Pr, Cep 86.200-000 e SUELI GOES DE OLMIRA, brasilcira,
natural de São Paulo-SP, solteira, ongenheira civil, nascida aos 1I10217956, portarlora tlo CPF sob

o no 693.207.808-20. do RC sob o no 8.216.059 SSP/SP e da Cart. Prof. sob o n" 7.503/D expedido
pclo CREA-GO cm 1910611996, residente e domiciliada a Rua Massatoshi Ronclen no 204 -

Centro na cidade de lbiporã-Pr, Cep 86.200-000, únicos sócios da empresa que gira sob a

denominação social "OURO & OLIVEIRA LTDA" com sede social no município de lbiporã-Pr
à Rua Primeiro de Maio no 5 l0 - Ccntro, Cep ti6.200-000, com contrato social devidamcnte
registrado na Junta Comercial do estado do Paraná sob o n'41205619995 em 2311212005,
resolvem por este instrumento particular alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob a denominação social "OURO &
OLMIRA LTDA". após a presente alteração passará para "GOES & PANSARDI
ENCENHARIA LTDA''.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa que e de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
rcais), passará para RS 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais) divididos em 54,000 (cinqüenta e

quatro mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados ncste ato em

moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIIIA: Assim sendo após a presente alteração, o capital social fica assim

distribuído entre os sócios:

SOCIOS
LUCIANO PANSARDI OURO

SUELI GOES DE OLIVEIRA

Totalizando

27.000 R$ 27.000,00

54.000 R$ 54.000,00

QUOTAS
27.000

CAPITAL
R$ 27.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Ern vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que

determina o art. 2.031 da Lei n' 10.40612002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar c

consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data. as cláusulas e

condições contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposiçõ es da re

lr0.40612002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte

\
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*OURO & OLIVEIRA LTDA"
cN PJiMF 0i .7 8r.44210001 -61
PRIMEIRA ALTERAÇÃO B CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Continuação...

t

..GÓES & PANSARDI ENGENHARIA LTDA"
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LUCIANO PANSARDI OURO, brasileiro, natural de Ibiporã - Pr, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do CPF sob o no 015.348.579-58, do RG sob
o no 4.329.530-6 SSP/PR e da Cart. Prof. sob o no 26.786-D expedido pelo CREA-PR em
1611211994, rcsidcnte e domiciliaclo a Rua Primeiro de Maio no 939, apto2, Quadra 87, Lote 09,
Centro, na cidade de lbiporã-Pr, Cep 36.200-000 e SUELI GOES DE OLIVEIRA, brasileira,

^.' rtatural de São Paulo-SP, solteira, engenheira civil, nascidaaos 1110211956, portadora do CPF sob
o n" 693.207.808-20, do RG sob o no 8.216.059 SSP/SP e da Cart. Prof. sob o n'7.503/D expedido
pclo CREA-GO em 19106/1996, residente e domiciliada a Rua Massatoshi Ronden no 204 -
Centro na cidade de lbiporã-Pr, Cep 86.200-000, únicos sócios componentes da sociedade
empresária limitada que gira sob as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMETRA: A sociedade gira sob a denominação social *GOES & PANSARDI
ENGENHARIA LTDA", com sede social no rnunicÍpio de lbiporã-Pr, à Rua Primeiro de Maio no

510, Ccntro, Cep 86.200-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social principal os serviços de mão de
obra de construção civil por empreitada, empreitada global, serviços de engenharia civil, execução
de obras de construção civil e saneamento, compra e venda de materiais de construção e materiais
elétricos, incorporação e loteamento de imóveis, perícias e avaliações na área da engenharia civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Janeiro de 2006 e seu
pràzo e indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa que é de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro

mil reais) divididos em 54.000 (cinqüenta e quatro mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, integralizados neste ato em moeda corrente do país, assim distribuído entre os

sócios:

SOCIOS
LUCIANO PANSARDI OURO

SUELI GOES DE OLIVEIRA

Totalizando

QUOTAS
27.000

CAPITAL
R$ 27.000,00 'goVA

21.4O0 RS 27.000,00

R$ s+.ooo,oo \. *o"n'

Pdl

\

54.000

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, ent igualdade de condições
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..OURO & OLIVEIRA LTDA"
CNPJ/MF 07 .7 81.44210001 -61
rRTMETRA ALTERAÇÃo B coNsolr»eçÃo DE coNTRATo socrAl
Continuação...

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas? mas
todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social. (art. I052 ccl2002)

CLÁ[JSULA SETIMA: A administração ficará a cargo dos sócios LUCIANO PANSARDI
OURG e SUELI GOES DE OLIVEIRA, na qualidade de administradores, a quem compere
exclusivarnente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da
socicdade, sendo-lhes expressamente vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade,
enr operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endosso,
fianças ou caução de favor.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 3l de Dezembro, o
adrninistrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do
inventário. do balanço patrirnonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de sua quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada rnensal, a título de
"Pró-Labore", observadas as d i sposições regu lamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECINIA: Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção das respectivas
quotas.

§ úrnico: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título,
mcsmo aquelas autorizadas no contrato, quarrdo tais lucros ou quantias se distribuírem com
prejLrízo do capital.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio não determinará a

e.xtinção da sociedade, ficando os herdeiros legítimos sub-rogados nos direitos e obrigações
decorrentes desse contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os adminisrradores declaram, sob as penas da lei, de que

rrão estão impedidos de exercer a administração da sociedacie, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrarem sob cs efeitos dela, a pena que vede, ainda
temporariamente, o acesso a cargos públicos; oLr por crime falimentar, de prevaricação, feita oLt

suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema t'inanceiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

)
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*OURO & OLIVEIRA LTDA'
cNPJ/M F 07 .7 81.44210001-6 I
rRTMETRA ALTERAÇÃo n coNsolr»açÃo DE coNTRATo socrAI,
Continuação...

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Conforme previsto no parágrafo 3o do arÍ. lO72
10.406 de I I de Janeiro de 2002, os sócios decidem que é dispensável a assembléia previ
Lei supra mencionada.

\::

I
I
a
t:

r{i
:=: lri

na

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula a Lei
10.406102 - Livro lI - Código Civil e legislação complementar.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiporã-Pr, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente

alteração em 4 vias.

Ibiporã-Pr,21 de Agosto de 2.006

Tcstemunhas

SARDI OURO
ássia Carvalho Batista

RG 8.361 .964-3 SSP/PR
CPF/MF 032.925.429-44

DE OLIVEIRA

Aline Cristina da Silva
RG 9.992.393-8 SSP/PR

cPF/MF 0s9.094.289-18
Elaborado por:

Mauro José Pie
cRC-PR 33731O-2

a.tiir.

,f

.,1

4 k
Núl A

..--.;

631191
Protocolo: 06/31 1 g1 9_6

Empresa:41 2 0567999 5
GOES & PANSÀRDI E}IGENHÀRIA LTDÀ

6

MARIA THEREZA LOPES

SECRETARIA GERAL
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GOES & PANSARDI GEhIHARIA LTDA
i r_"r Êr.'lr. :J j,'r .ti í.,: . . r

AL

CNPJ: 07.781.44210001-61

LUCIANO PANSARDI OURO, brasileiro, natural de Ibiporã - PR, casado em re
Parcial de Bens, nascido em 15/0711969, engenheilo civil, portador do CPF sob no. 0l
Cédula de Identidade Civil, RG sob n'.4.329.530-6/SSP-PR e da Carteira Profissional sob no 6-
D expedida pelo CREA-PR em 16lI2l1994, residente e domiciliado na cidade de Ibiporã,
Paranâ, na Rua Mar.tinho Diniz, no. 382 - Bairro: Centro - CEP 86200-000, e

SUELI GOES DE OLMIRA, brasileira, natural de São Paulo - SP, solteira, nascida em
1110211956, engenheira civil, portadora do CPF sob n'.693.207.808-20, da Cédula de Identidade
Civil, RG sob no. 8.216.059/SSP-SP e da Carteira Profissional sob n". 7.503/D expedida pelo CREA-
GO em L910611996, residente e dorniciliada na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, na Rua Massatosiri
Rondem, no.204 - Bairo: Centro - CEP 86200-000.

Sócios componentes da sociedade que gira na Praça de Ibiporã - PR, na Rua Primeiro de
Maio, no.5l0, Bairro: Centro - CEP 86200-000, sob o nome empresarial de GOBS &
PANSARDI BNGENHARIA LTDA, con contrato social arquivado na MM Junta Comercial
do Paraná, sob no. 412.0561999-5 em data de 2311212005 e úrltima alteração contratual
arquivacla na MM Junta Comercial do Paraná, sob certificado no. 20063119196 ern data de
2810812006, inscrita no CNPJ sob no. 07.781.44210001-61, resolvem pelo presente instrumento
de alteração contratual modificar o primitivo contrato e posteriores alterações.

E
i-,r '"

a

CLAUSULA PRIMEIRA

O capital social que é de R$ 54.000,00 (Cinqiienta e quatro mil reais) divididos em 54.000 quotas no

valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, é elevado para R$ 100.000,00 (Cern rnil reais) divididos em

100.000 quotas no valor de R$ 1,00 (Urn real) cada uma, integralizaclos nesta data em moeda correrÍe
no país, ficando assim distribuídos entre os sócios.

SOCIO QUOTAS RS

I. LUCIANO PAI\SARDI OURO s0.000 50.000,00

2. SUELI GOES DE OLTVEIRA 50.000 50.000,00

TOTAL 100.000 100.000,00

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social será os serviços de mão de obra de construções civis por empreitada, empreitada
global, serviços de engenharia civil, execução de obras de construção civil e saneamento, compra e

venda de materiais de construção e rnateriais elétricos, incorporação e loteantento de imóveis, perícias

e avaliações na área cla engenharia civil, planejamento urbano, sina
viário, construções de edifício, construção de instalações esportivas e

lizaçáo e construção de

4120-4100 - 4299-5 /01 - 421 I - I /01 - 421 1 -1 I 02 - 4299-s 199 - 4

4110-7/00).

CLAUSULA TERCEIRA

Fica transferida a sede e domicílio da empresa para a cidade de

Maio, no. 510 - Sobreloja - Baimo: Centro - CEP 86200-000.

CLAUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais c

presente instrumento.
las vigentes, que não colidirem com as disposições do

I
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DE CONTRAT

CNPJ: 07 .7 81.442/0001-61

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

o contrato
redação:

LUCIANO PANSARDI O
Parcial de Bens, nascido em
Cédula de ldentidade Civil,

.rl
i( r

URO, brasileiro, natural de lbiporã - PR, casado em regime de Comr.r t1

1510711969, engenheiro civil, portador do CPF sob no. 015.348.579-58,
RG sob no.4.329.530-6/53P-PR e da Carteira Profissional sob no. 26 6-

D expedida pelo CREA-PR em 16112/1994, residente e domiciliado na cidade de lbiporã, estado do
Paraná, na Rua Martinho Diniz, no. 382 - Bairro: Centro - CEP 86200-000, e

SUELI GOES DE OLMEIRA, brasileira, natural de São Paulo - SP, solteira, nascida em
1110211956, engerúeira civil, portadora do CPF sob no. 693.2A7.808-20, da Cédula de Identidade
Civil, RG sob no. 8.216.059/SSP-SP e da Carteira Profissional sob n".7.503/D expedida pelo CREA-
GO ern 19106/1996, residente e dorniciliada na cidade de lbiporã, estado do Paraná, na Rua Massatoshi
Rondem, no.204 - Bairuo: Centro - CEP 86200-000.

l^ A sociedade girará sob o nome empresarial de GOES & PANSARDI ENGENHARIA
LTDA, e terá sua sede e domicílio na cidade de Ibiporã - PR, na Rua Primeilo de Maio, no. 510 -
Sobreloja - Bairro: Centro - CEP 86200-000.

2a O objeto social será os serviços de mão de obra de construções civis por empreitada,
empreitada global, serviços de engerúaria civil, execução de obras de constrr:ção civil e saneamento,
compra e venda de nTateriais de construção e materiais elétricos, incorporação e loteamento de
imóveis, perícias e avaliações na área cla engenharia civil, planejanrento urbano, sinalização e

construção de sistema viário, construções de edificio, construção de instalações esporlivas e

recreativas (CNAE: 7112-0100 - 4120-4100 - 4299-5101 - 4211-1101 - 42II-1102 - 4299-5199 -
4399 -1 199 - 47 44-0 199 - 41 42-3 I 00 - 41 1 0-7 I 00).

3u O capital social será R$ 100.000,00 (Cern rnil reais) divididos em 100.000 quotas de valor
nominal R$ 1,00 (Um real), já integralizadas em moeda corrente no País, pelos sócios.

4u A sociedade iniciou suas atividades em 23 deDezenbro de 2005 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

5u As quotas são indivisíveis e não poclerão ser cedidas ou transferidas a sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de de

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formal
alteração contratual pertinente.

6n A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

solidariarnente pela integralização do capital social. i

7o A administração da sociedade caberá a LUCIANO P GOE DE
OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de adrninistradores, autoíizados o uso individual do nome
empresarial, vedados, no entanto, ern atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bern como onerar ou alieltar bens imóveis da

a

a

SOCIO QUOTAS RS

1. LUCIANO PANSARDI OURO s0.000 50.000,00

2. SUELI GOES DE OLIVEIRA 50.000 50.000,00

TOTAL 100.000 100.000,00

sociedade, sem autorização do outro

k
.N

GOES & PANSARDI ENGE,NHARIA LTDA
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GOES & PANSARDI BNGENIIARIA LTDA

sEcuN»,q. ar,rERAÇÃo r coNsolrnA.ÇÃo Dr coNrRATo sodattt*
CNPJ: 07.781.44210001 -61

8u Ao término da cada exercício social, em 3l de dezernbro, o admini
justificadas de sua adrninistração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os I

apurados.

9' Nos quatro rneses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as

contas e designarão administradores quando for o caso.

l0o A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

l lo Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposi ções regulamentares pertinentes.

lzu Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

sociedade, à data da resotução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva ern relação a seu sócio.

a.'"1.i= r.r..

C

c

a

I3u Os Adrninistradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerern a

administração da sociedade, por lei especial, ou effr virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

pirblicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, cottcussão, peculato, ou cotttra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14o Fica eleito o foro de Ibiporã - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.
j=$

E por estarem assim
presença de duas testemunhas.

justos e contratados assinam o presente

Ibiporã - Paraná, 30 de Julho de

LUCIANO OIIRO SUBLI o DB

Testemunhas:

S-) -=-=\)

NELSON ROSSATO

RG: 649.067/5SP-PR

LSON J ROSSATO

RG: 7.1 l7 ,WN
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LUCIAI{O PANSARI"TI OUI{.O, brasileiro. natural de Ibiporã - PR, casa<Io em regime de Comunhão
Parcial de Bens. nascido ern l5/07/1969, engenheiro civil, ponador do CPF sob no. 015.348.579-58, da
Cédula cie ltlentidade Civil, t{G sob n".4.329.530-6/SSP-PR e da Carleira Profissional sob n".26.786-
D expedida pelo CREA-PR em 1611211994, residente e domiciliaclo na cicla<le de Ibiporã, estado do
Paraná. na Fi'.ur Pe. Vitorianc, Vslente, n". 2.31)2 - Baino: Jardim ltanlaraty -- CEP 86200-000, e

SUllLI COES DE OLIVEIRA. brasileira, uatriral cle São Paulo - SP, solteira, nascida eru
11 02 1956. engenlteirrr civrl, portadorl tlo CPI sotr no. 693.207.808-20, da Cedula dr; ldentidade
Civil, RG sob n'. B.:16.059/SSP-SP e cla C.afltrira Profissional sob n'.1.5031D expedida pelo CREA-
GO cm 1910611996. residerrl; c clorniciliai1u na cicliidc de lliiporã, estaclo do Paraná, na Avenida dos
Estu,:lentes. n'. 87ti- Apto. 201 - flairro: Centro - CtiP 86200-000.

Sóci<.rs componenles da sociedade q.re gira na Praça de Ibiporã - PR, na Rua Prirneiro de
Maio. no. 510 -- Sotrreloja - fJrirro: Clentro - CEP 86200-000. sob o none empresarial de

COES & PANSAIIDI ENCENHAI{IA LTDA - ME, com contrato sociirl arquivado na MM
Junta Conrercial do Paraná, sob rru. 112.0561999-5 em <Iata de23ll2l2005 e úrltirna alteração
contratual arqr"rivada na MM Junta Conrercial do Paraná, sob certiflcaclo n'. 20093694717 en
clata dc 20108120A9, inscrita no CNPJ sob nu. 07.781.442,t0001-61, resolvenr pelo presente
instrunrenio tle alteração conttatual modificar o prir:-rilivo contrato e posteritlres alterações.

C

C

c

CLAUSULA PRII\TOIRA

O sricio I-UCjÀl'iO PAN§lAllDI OUIIü, qric possui ua socieclade 50.000 colas, no valor de R$
50.000.00 (Ciri,ltieirta mil reais), ceclc {.'irzrnsftre a quantia de 10.000 cotr}s r1o valor c1e R$ 10.000,00
(D.:z rnil reais) tlu. s'-ras cotÍlt; pelo valor norninal a BEATRIZ Ci\Ptr[,L,O GOBS Dtr SOUZA,
l'rrasileir:r, n:rtural de São Paulo - SP, solteira, nascida ern i6103/1992, estudartte, poíadora clo CI'F sob
ru".077.285.899-38 c'cla Ccduia de ldentidade Civil, RG sob n'. 10.841.801-0/SSP-PR, residente o

clonriciliacla ua cidaclu'de Ibiporà, estado do Paraná, rra Avenicla clos Estuclantes, r'ru. 878 - Apto. 201 -
Baino: Centro - CEP E6200-000, quc ingrcssa pelo presente instrunreuto na sociecladc, e cede e

transfere a quanti:r de 40.000 cotas r)o valor de R$ 40.000,00 (QLrarenta rnil reais) de suas cotas pelo

valor nt;nrinal a SUELI GÓtrS DE OLMllLA, sócia jh contporente cla ernpresa.

CLAUSULA SEGUNDA

O cedcnte LUCL'.NO PANSAI{DI OUIIO dá as aclcpirentes BIIA'IRIZ CAPELLO GOES DtI
SOUZÀ e SUELI G()lIS DE OLIVBIIIA, plena, geral. rasa e irrevogár,el qr.ritaçiro da cessão de

cotrs ora efetuadr,s, declarando estas corthecercnl a situação econômica e tinanceit'a da sociedacle,
t'icanckr :;ub-rogaclas ncs clireitos c obriguções decorrcntes dcste instrumento.

CLAI.ISULA TBRCEÍITA

A r,lministração tla sociecladc caberá a StiELI GOES DE OLIVEIRA, co
rle acLninistradors, iruturizacla o Llso individual do uonte eur

atividades cstranhas ao intetesse socitil ott assutttir obriga
ou de terceiros, lreul colno ollerar ou alicrtar bens imóveis
sócio.

CLAUSLILA QUALTT\

A Adrninistraclora tlec.lara, sob as penas da li,i, cíe clttt: tiito
sooic'dade, por h.ri espccill, ou en1 viltude de condenaçil.'l se encontrar sob os efeit

a admir.ristração da

,OS

dela, a pena quu vecle, aindrr que toniporariarttentt', o accssô a cargos públioos; ou por crime
fhlirrrrntar, de prcviuicaçâo, pt:ita ou strbortro. cotlclrssão, ou contra a economia popular,
contra o sistema fintrnceiro nacional, contirl norittas tlc
consuri-lo, fé pírblica, ou a propriedade.

cla concorrência, contra as relações de

r -rt

d«;
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GOES & I'ÀFISAiliii TI}{GENI{,\RIA LTDA _ VIft, a

T ERC EIRA ALT E ITAçÃO B C ONSOLIDAÇÃO D E, CON:TR4.{Q.§qÇ]AL
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CLAUSULA QUINTA

O capital social no valor de R$ 100.000,00 (Cern rnil reais), divididos em 100.000 cotas de R$ 1,00

cada urna, permarrece inalterado ficanclo assirn distribuídos entre os sócios.

SOCIO QUOTAS R$

90.000,00

TOTAL

CLAUSIJLA SEXTA

Em clecoi:rência da saíclir do scicio [,UCIANO I'ANSARDI OURO que dava nome a clertominação

social GOES & PANSARDI ENGBI'[H,,\I{IA LTDA - MB, ficar'á o n]esnro eriteraclo para COES &
COES trNGENHARIA I,TDA _ I',{E.

{os
CLAUSULA SBTIMA

Perrlanecem inalteradas as demais clausulas .rigetttes, que
presente irtstruurento.

CONSO I,I I)AÇÃO DO CONTIIA]I'O SOC I AI,

do

rcilaciío:

S;UELI GOES DE OLMII{A, l-rrasilcirír, natural cle Sãt-r Paulo - SP, solteira. nascida ern

lll0?ll95b, engenheira civil, portadorc do CPF sob n'. 693.201.ii08-20, cla CéCula de lclentidade

Civil, RG 5qrf uo.8.216.059/SSP-SP e cla CarteirtrProfissional sob no.7.5031D expeclidapclo CREA-
GO em 1910G11996, resiclente e «lor,riciliaila na cidade de Ibiporâ, estado do Paraná, na Avenida tlos
Estuclantes. n'. 878 - Apto. 201 - Bairro: Centro - CEP 36200-000, e

BBATIIIZ CAPBLL0 GOES DE SOUZA, brasilcira, natural de São Paulo - SP, solteira, nascida

err 1610311992, estudante. portadora do CPF sob nu. 077.285.899-38 e da Cédda de Identiclade Civil,
RC sob n". 10.841.801-0/SSP-PR, rr'sidente e donriciliada na cidade de Ibiporã, estado clc Paraná, na

Avcnida dos Estudantes, r-to. 878 - Apto. 201 - Rairro: Centro - CEP 86200-000.

lo A sociedacle gira sob o nome emplesarial de GOIIS & GOIS BNGENHARIA [,TDA - MII
e tem srra secle e domicílio nzr ciclade de lbiporã - PR, na Rua Primeiro de Maio, no. 510 - Sobreloja-
Bairro: Cç'ntro - C'EP 86200-000.

2^ O objeto social são os sen,iços de ntio dc obra cle construções civis por enrpreitada,

emprcitada globLl, serviços de engenharia civil, exccução cle obras cle construçiro civil e saneanlento,

compla e venda cle materiais de constt'ução e matcriais elétricos, incorporação e l«-rteamento de

imóveis, perícias e ave'liações na área da engenharia civil, planejarnento urtrano, sinalização e

construção de sistema viário, construções cle edificio, constrr.rçâo de instalações esportivas e

CN PJ: 07 .78L.44210001-61

recreativas (CNAE: 7112-0100 - 4120-4t00 '- 429

4399 - 1 199 -,It 44-01 99 - 47 42-3 I 00 - .1 1 1 0-7100).
1l-r/01 - 42rr-U02 - 4299-5199 -

a a

C

c

90.000I. SUELI COES DE OLIVEIÍTA

t0.000,002. BEATRIZ CAPELLO GOBS DE
SOUZA

10.000

r00.000 100.000,00

@
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GOES & PANSARI]I ENGII]NHARIA LTDA _ ME,
.TERCEIRA ALTERACÃO il, CÜNSOI,IDA çÃo DE coNTItA'iO soctAl,'

a

C

C

CNPJ : 07.'l 81.44210001-61

3' O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 qLrotas cle valor
nominal RS 1,00 (Um real),.já integralizcdas em moeda corrente no País, pelos sócios.

SOCIO

2. BEATRIZ CAPBLLO GOES DII
SOUZA

4' A socieclade iniciou suas atividades em 23 de Dezembro cle 2005 e sell prazo de duraçâo é por
tempo incleterrnir-raclo.

5o As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas oLl trtlnsl'cridas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçõrs e ,..no direito de

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizacla a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.

ô" A responsabiliclade de cacla sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

soliclariamente pela integralização do capital social.

'7u A :rclrninistração da socierlade caberii a SUIILI GOBS DB OLIVEIRA,, corn os poderes e

atribLrições cle adrniiristradora, autorizada o tmo individual do nome cmpresarial, vedacla, uo entanto,

ern atividades estranhas ao interesse social ou assrurrir crbrigações seja em f'avor de qualquer dos

quotistâs ou cle tcrceiros, bcrm conlo ollerÍlr ou alienar bens imóveis cla sociedade, sem atttorização do

outro sócio.

8" Ao término da cada exercício social, em 3l «le dezcurllro, o adrninistrador corttas
jLrstificadas dc sua administração, procedendo à elaboração do inveutário, clo edo
balanço de resultaclo cconômico, catbendo aos sócios, na

apuraclos.

9" Nos qtratro lneses seguintes ao término do exercício social
contas e clesignarão adnrinistradorc's quando for o caso. 

I

lOu A sociedade poclerá a clualquer terrpo, abrir ou fechar1f,,li$g
alteração contratual assinada por todo:; os sÓcios. i ^

(lJ

te

N

QUOTAS Rl§

90.000,001. SUELT COBS Dtr OLIVEIR;\ 90.000

r0.000 10.000,00

TOTAL I00.000 100.000,00

resolva enr relaçã<.1 a sett sócto

ffi

*

ll" Os s(rcios poder'ão, de comum ?.cordo, fixar uma retirada nrensal, a título cle "pro labore",
observadas as disposições t'egulamentares pertinentes.

12' Falecendo ou interditado qualcluer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

herCciros, sucessores e o incapaz. Nâo senclo pttssível ou inexistindo interesse destes ou clos sócios

renranescentes, o vAlor de sens lraveres será apttraclo e liquidado corn base na situação patrimonial cla

sociedade, à data cla resolução, veriticada cnr balauço especialmente levantaclo.

. &lag!-fo_U_q!_Se - O uresmo procedittiento será adcltado em outros casos enl que a sociedacle se

]N
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13" A Administraclora cleclara, sob as penas cla lei. de que não está impedida cle exercer a

administração da sociedarlc, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os efeitos dela. a pena que vcde, ainda que ternporariarnente, o acesso a cargos púrblicos

ou por crirne falimerrtar, de prevaricaçíio, peita ou suborno, concussão, pecr:lato, ou contra a economia
popular. contra o srstenla Ílnanceiro nac-iorral, contra nomlas de defesa da concorrêttcia, contra as

relaçôes cle cotrsurno, fé púrtrlica, ou a p:oirrieclade.

l4o Fica eleito o tbro r1e lbiporã - PTraná para o exercício e o cumprilnento dos direitos e

obrigações resultantes deste contralo.

E por estareln assim jnstos e colltrâtados assinam o presente instrumento em três vias na
preserlÇa de duas testemunhas.

lbiporã - Paraná, 09 de Maio de 2012.

LUCIAN OURO S EiRA
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazenda Naciona!
Secretaria da Receita Federal do Brasi!

CERTI DÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ : 07 .7 81.M210001 6í

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passiro acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatilas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atiw da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusiramente à
situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçÕes
preüdenciárias e as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusile as inscritas em Díüda Atila do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à rerificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.b> ou <http://www.pgft.fazenda.gov.ba.

Certidão emiti
Emitida
Válida,
Código

na Poftaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007
1810912014 <hora e data de Brasília>.

: 7938.9289.70A2.8619

Ceft idão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda inr,alidará este documento.

Modelo aprorado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n9 3, de 2211112005, alterada pela Portaria

Conjunta PGFN/SRF ne 1, de 19/05/2006.
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http://wvw.receita.fazenda.gov.bn/Aplicacoes/ATSPO/Certidac/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Nl=07781M20C0161&Tips= 1 1t1
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