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CoNTRATO DE PRESTAçAO DE SERV|ÇO

Pelo prêsente instrunrento particular de contrato. de um lado a empresa
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA. pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ 83.441..,193,'0001-22. com sede na Rua Gustavo Henschel. 550. baarro
Itoupâva Central, Blumenau-Sc. adaante_ denominado simplesmente CONTRATANTE, e de
outro lado Sr. FERNANDO BERNARDIírasileiro, casado, Engenheiro Civil. portadoÍ do CPF
034.837-879-33. cédula de idêntidade 3.877.O52, Rêg,stro no CREÂ-SC 51 076.22'l-3
residente e domiciliado à Rua Alberto Felícao Adriano, n' 144. Baiíío Fortalêza - Blumenau -
SC. adiante denominado sinrplesmente CONTRATADO. aiustam entre si o seguinte:

1- O CONTRATADO terá Responsabilidade Técnica das obras por ele assinadas e
exêcutadas pela CONTRATANTE. perante o CREA. conforme determinada a resoluçáo n ' 247
clo CONFEA.

2 - A CONTRATANTE obriga-sê ao pâgamento mensalde 6 (seis) salários mínimos. num total
de R$ 3.732.00 (tÍês mil setecêntos e trinta e dois reais).,ao CONTRATADO, que serão pagos
irremediavelmente até o 5' (quintoi dia útil subseqüente ão mês trabalhado, (salário minimo do
nlês que o seÍviço foi píestado). O náo cumprimento desta cláusula, incorrerá na cobranÇa oe
correçáo monetária.

3 - O CONTRATADO tÉra de cumptlr um'a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, clê

segunda a sexta-Íeira das 13:00 as lZ:OQ'.tiorâs. .Q'.nãp cumprimento desta clausula podera
incorrer em desconto proporcional as horas faltantes hôs horários do CONTRATADO

4 - Ficâ acêrtado quê os inrpostos e taxas incidentes sobre serviços prestados. inclusive
anuidade do CREA, correráo por conta da CONTRATANTE.

5 - O prazo do cofltrato e de 4 iquatro) anos. iniciando nesta data e a terminando no dia
31tO1i2016.

Estando ambas as partes de acordo com todas as clausulas do presênle contrato. foÍnram o
mesmo 3 (trés) vias de igrial têor e formÊ. nFttesença dê têstêmunhas instrumentais. a finr de
que produza sêus juridicos e legeis qfeitos' .''

Blumenau. 01 fevereiro Ae ffi2 Estedo de Santa Cstarina
EaÊrlvanlr d. P.,

rv.r. Sol.r Corra. C.h.l. - E...lvl C. Prr
Ar , d. S.l.obr. 1l@ C..tro g!..ú.ndub. - 3C lll108@ - {ar) 3:l7g-í2a2 -

ca.tcrlc,naaab.osol ccú brcL__
TERRAPTÉNAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA Raconh.go como autantia. a(a) aarinatura(a) abaito indicadas a doú í4.

^NaErto 
JôaÊ EEtNlRlÍ lcalDrrolxE)TRATANTE

Eôôluh.nlo. I R.conh.crú.nrol.) dr Flrhr = Rl 2 15 | I 6.1ô(.) d. Fl
P.so - R, 1 IXtlÍorrr: Rl ! a6 |
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N! a9589

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

,fuurr ,{r" lal^r, RECOXHEçO- il,f5iÀ ttOO
3lu.nan.U, !7 d. llv..tt.É d. 20,t2. Ent.ú

3,Í4. t.l.
{-,".1-(l \t..'..\-

§.1, Dilhtt Flftrlbrto . Srlo

33

6 - Em caso de uma das partes resolver rescindir o presente contrato. a parte que tomar a
decisão deverá comunicaÍ poÍ escrito com um pÍazo de 30 (trintal dias de antecedéncia-
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Terroplenogem e Ironsporles ZABEI hdo.

Terraplenagem e Transportes Zabel Ltda.
Rua Gustavo Henschel,550, ltoupava Central, Cep 89108-000, Blumenau/SC
Contato (47) 3338-3446, zabel@zabel.com. br.
cNPJ 83.441.493t0001 -22

A Comissáo de Licitação

Ref: EDITAL TOÍI|ADA DE PREçOS N'2/20í5.

Prezados Senhores;.

A empresa Tenaplenagem e Transpoies Zabel, poftadora do CNPJ n.
83.441.493/000í-24 DECLARA, que a proponente não se encontra inadimplente ou
em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de
quaisquer restriçôes ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da
administração pública estadual direta ou indireta.

Blumenau, 08 de maio de 2015.

,1
sde{

Zahl Ltda
t-22CNPJ: 83.441 /000

Andnssa Cuoline Zabel Weege

RC 4.832.874

cPF 057.496.64$88

cNPJ 83.44 t .493/0001 -22

RUA GUSTAVO HENSCHEI, 550 - FONE/FAX:47 3338-344ó - CEP 890óó-0ó0 - BLU

lnscriçôo Municipol 32 1.973

MENAU . SC

W Ji{

Cortes -. Alerros - Drenogens e lopogÍoÍio
E.moil: zobel@zobel.com.br - www.robel.com.hr

DECLARAçÃO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Blumenau

2872824

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçÃO JUD|CIAL

CERTIDAO N": 224ú:'. FOLHA:1/1

À vista dos regisÍos civeis constantes nos sistemas de informáüca do PodeÍ Judiciário do Estado de Santa
Calarina da ComaÍca de Blumênau. com distribuiÉo enterior à data de 23103/2015, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de;

TERRAPLENAGEiI E TRANSPORTES ZABEL LTDA, portador do CNPJ: 83..&lí.493/0001-22

OBSERVAÇÓES:

a) para a êmissáo dêsta cenidào, foram considerados os noÍmativos do Consêlho Nacional de Jusüça;

b) os dados infoÍmados sáo de responsabilidade do solicitante e davem s€r conbÍidos pelo inteÍessado e/ou
destinatário;

c) a autenücjdade deste documento podeÍáserc,onfÍmada noendereçoelêbónicohtts://u/ww.tjsc.jus.br/portal, opçáo
Certidóes/Conferência de CeÍtidão; e

d) para a ComaÍca da Capital, a pesquisa abrange os bilos em ândamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
llha, Fórum Bencário e Distrital do Conünente.

CeÍtifico finalmênte que esta ceÍtidão é isenta de c1lstas.

Esta ceíidáo Íoi emrtida pela intemêt ê suâ validade é de 60 dias.

Blumenau, terça-feira, 24 dê marÇo de 20'15.

2372824
PEDIDO N':

tfu
?.<

4
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Terroplenogem e Tronsportes ZABEI [tdo.

Corles - Alerros . Drenogens e TopogroÍio

E.moil: robel@robel.com.br . www.robel.com.br

MODELO N'06

Tenaplenagem e Transportes Zabel Ltda.
Rua Gustavo Henschel, 550, ltoupava Central, Cep 89108-000, Blumenau/SC
Contato (47) 3338-3446, zabel@zabel.com. br.
cNPJ 83.44í.493t0001 -22.

oecuneçÃo DE suJErçÃo Ao EDITAL e tnexlsrÊHcrA DE FATos
SUpERvENIENTES tMpEDtlvos oa xeerlraçÃo

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 2/2015

O signatário da presente, em nome da proponente, Tenaplenagem e
Transportes Zabel Ltda declara, expressamente, que se sujeita às condiçóes
estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideraçáo, dos respectivos
modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inêxistência de Íatos
supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do Artigo 32, & 2o, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas
alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

T

Blumenau, 08 de maio de 2015

Zabel Lic.r

CNPJ: 441. /0oor-22
Andressa Cuoline Zabel Weege

RC 4.832.874

cPF 057.496.649-88

cNPJ 83.44r.493/0001 -22 lnscriçôo Municipol 321.9

RUA GUSTAVO HENSCHEL, 550 . FONE/FAX:47 3338.344ó . CEP 890óó-OóO . BLUMENAU - SC

3e
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Sistêma Nacional de Registro de Empresas Mêrcantis . SINREM
SEGRETÁRA DE ESTADo Do DESENv. EcoNôMtco susrENTÁvEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA . JUCESC

CERTIDÃO SIMPL|FICADA pás.ina 1 de 1

Cedificámos que as informaçÕes ebaixo constâm dos documentos ârquivados nesta Juntâ Comercigl e sáo vigentes
na data da sua expediÉo.

,{om. Elnpr! rÍl.l
TERRÂPLENAGEM E TRANSPORÍES ZABEL LTDA

l{.túÉr. Jurídlc.: SOCIEOAOE EMPRESÁR|Á LIM|TAoA

Dât dó lníclo
dêAúüd.d.

01lo1t1e77

CNPJ

'1 5to2t'1977

Data da Arqúlvrmaíto do
Ato Conatltutlvo

Endorsco Coínplrto (Logr.douÍo,l{" ê Comolemêr,to. Sair.o. Cidads, UF, CEPI
RUA GUSÍÂVO HENSCHEL, 550 IÍOUPAVA CENIRAL BLUMENAU, SC, E9.066.0€O

OUdo Socl.l
TERRÂPI.ENAGEI'. ATERROS, DRENÂGÉIú LOCAçÂO
PROJETOS NO CATTPÔ Q\ ENGENHARIA CIVIT.

oE EoUIPAMEI'IÍoS, PAVIMÊNÍAçÃO E ELÂBORAÇÁO E EXECUÇÀO OE

Licaoomprê.. ou
Emptcaa da P€queno Portê

(Lel n'í23r2m6)

SócaoliP.rticip.çáo no C.piL.UE3páclô dê Sócao/administ adoÍ/Tármlno do M.ndrb

lgEdCeEg-SlBl Pãíiclo.cão no c.d!.|íR3l
SÀMÀRA ÀNA ZABEL SERPA 39.OOO OO

oôô.509.00990

FELTPE 2ÁAEL 1.911.000,00

2:6.5,11.ô69E7

Adminaslradorsoclo xxxxxxxxxx

Íérmino do

E!!d!!g
xxxxxxxxxx

Esoécl. d. Sóclo

soclo

Situ.Éo

REGISTRO ÂTIVO

St ú5
xxxxxxxxxxxx

últiÍlo 
^rqulv.ln.rúoOalar'13/02y2015 Nümero 20150395132

ÂtO: DESENOUÀDRAII/IET'ITO OE EMPRESA OE PEOUENO PORTE

Evêito(s):
DESENQUADRAI'ENÍO DE EMPRESÀ OE PEOUENO PORÍE

(UM MILHAO É CINQUENTA MIL REAIS)

C.plt l lntlgnllzrdo: R3 1.g5o.oo0,oo

(UM MILHAO NOVECÊNTOS E CINOUENTÂ MIL REÂIS)

Floriânópolis - SC, quarta-feira, 29 de abril de 2015

Eu,

Conferi e assino.

d
Documento Âssinado Digitálmente 29/04/201 5
Junlâ Comêrcial de Sahtâ Cataínâ
CNPJ: E3.565.&8.0001-32

Voé deve instalar o c€Ítiíic€do da JUC

-rô

Prêsidéncia da RepúHica
Cârâ Ciül

Medida Provirória N. 2.20G2,
de 24 deâgo5to de 2001.Parâ vêíific$ a eutônlicidado accssê www.iucesc,sc.gov.b.

€ híoíÍn. o núm.ro o42E59201 $01 na consulta de processos.

o lroúuro tL<ioàl dê T6

"T Ítiílcado

129

83.441 .493/0001-22

l{úm.ro do ld.nt ffc.çao do R.glrtro do
Émpr.... - l{lRE (S.d.)

a2 2 0o0277+e

-r.eso.ooo,ô
Prâzo dê DUBção

Não

Âdministrãdot

Cepitel: Rl

André Luiz de Rezende
Csürign - ÁstoÍidô.L C.rtifr<..}oô



Tenaplenagem e Transportes ZABEL Ltda.
Gortes - Aterros - Drenagens e Topografia

E-mail: zabel@zabel.com.br - Site: www.zabel.com.br

RUAGUSTAVO HENSCHEL, 550 - FONE/FAX: (0..47)3338-3446
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;portes ZABET Ltda.
ragens e Topografia
Site: www.zabel.com.br
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íNA
Rua Aniceto Ferraciolli no 111-A - Centro

Telefone (43) 3541 -2255 / 8824-8889
UraÍ-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ. 20.046.7 15lO0O1-92 - lnsc. Municipal: 671 5
Email: piscicultura_confianca@hotmail. com

MODELO NO 09

DECLARAÇAO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7o, rNC. XXXIil DA CF

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor Valdesi Jose de Paula, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF/MF no 572.615.809-'10 e do documento de identidade, RG n'
3.313.561-0, expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná,
representante legalmente constituído da proponente TERRAPLENAGEM CONFIANÇA [-TDA -
ME, sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sua sede e foro nesta
cidade de UraÍ, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 20.046 71510001-92,
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, náo
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Uraí, 07 de Maio de 2015

TERRAPLE EM CONFIANÇA LTDA - ME
VALDESI JOSE DE PAULA

RG no 3.313.561-0

l3t

/l
-/- W /



DO DESEIWOTVIMENTO, INDÚ§TRIA T

úrPARTAMENIO NACIONAT DE REGI

JUNTA COMERCIAT DO

cERTtDÃo SIMPLIFIcADA páqina:
CeÍtlficamos quo as lntomaç{res abaixo constam dos documantos arqulvados nesta Junta Comorçiale alo
na data da sua expedlçáo.

oofl oó,
vigontos

Nomo Em

Naturêza Jurídica: soeIEDÂDE ÉMPRESÁRra MITADA

Númcro d6 ldonütlcaçáo do ReglstÍo de .

Empttsss . NIRE (s€áe)

{,t 2 07833í 5-3

CNPJ

20.046.7í51000í-92

Data dêArquivam€nto do
Âto Constitutlvo

31'03/2014

End€Íê9o Completo (Logradouro, No e Complemento, BaiÍro, Cidade, UF, CEP)
Rua Anicsto Forracioli, í11-4, CE uRÂI PR,86.280-000

ALUGUEL DE IJIÂQUINAS E EOUIPAMENÍOS PÂRA CONS SEÍí

Capltâl: Ri
(OITENÍA MIL

Obiêto Soclal
PREPAMçÃo DE GANTEIRo E LIMPEZA DE TERRENo;
OBRAS DE ÍERRÂPLENAGEM;

80.000.00
REAIS)

tililLlllilitillilflilIililtilililil

TrcAçAO
pr.aan a rcproduçóo

riginol oprorcntodo.

Micíogmpresa ou
EmpÍ€sa de Pequeno Port6

(Lol no í2312006)

lndetorminadoi Capltal lntêgrallzado: Rl 80.000,00 Microempresa
(o|TENTA MrL REÂIS)

Sócl6rPaÍllctpação no CapltauEap6clo do SóclolAdmlnlstradorÍTóÍmloo do llandato
t{on€'rCPF ou CNPJ P!Íücto.cb no cro}t t(R3i E óóclcde Sócto

vALDEst JosÊ DE pÂuLA ao.ooo,m socto
572.§í 5r0t-10

ELEATERO VltÉilcto OOS SA TOS 2o.OOrr,OO SOC|O
0,r9.36E.589{6

APARFCTOO OASTLVA FILHO 2O.0OO,ÔOêOC|O

?56.a10.400.25

Úlümo Arqulvamsnto

Detâ: 09/06/20í{ NúmêÍo: 20í43ç38tí

Ato: ALTEMÇÁO

Êvonto (s): ALÍERACAO DE DADOS (EXCETO l{OllE EMPRESARIAL}

coRNÉLlo PROCÓPlO - PR, 30 de maÍco de 2015
1í185767-9

Admlni3trâdoÍ

Adminilkado,

Tánnlno do
uErllle
rxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Status
xxxxlq)oqxxxxxxxx

l\W

6

,ff
gErô

rúrhpÊn ELIONATO DE NOT§ IAUREÂNO
AUTEN

/

ertifico
oo

REANO . TABEIIAO

á

Ir ml t lRA .&ru! E,ú1
À69'

tX.tERlOR

DO

i

:'

TERRAPLENAGEÍí CONFIANÇA LTDA - ME

Data de lnlclo
de Atlvldade

01t04t2014

EXCETO ANOAIMES.

Prazo ds Duração
I

\
1

xxxxxxxxxx

E

SiüJação

REGISTRO ATIVO

TABEL I ONA
DE

NOTAS

K*



133CoNTRATO DE CONST|TUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM
., coNFtANÇA LTDA

L EDSON DOS SANTOS VALENCIO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRE§A,RIO, Divoaciádó,

no do CPF 905.447.909-44, documento de identidade 6.143.375-9, SSP, PR, com domicÍlio /
rêsidência a RUA PROFESSOR AGOSTINHO DE CAMPOS, número 225, bairro / dislrito

CENTRO, município URAI - PARANA, CEP 86.280-000 e

3. APARECIDO DA SILVA FILHO, nacionalidâde BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, rêgime

de bens Comunhao Parcial, no do CPF 766.4í0.409-25, documento de identidade 5.381.195-7,

SSP, PR, com domicílio / residência a RUA PRESIDENTE VARGAS, número 849, baino / distÍito

CENTRO, município SERTANEJA - PARANA CEP 86.340{00 e

4. VALDESI JOSÉ DE PAULA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIo, casado, rêgime de

bens Comunhao Universal, no do CPF 572.615.809-10, documento de ldentidadê 3.3í3.561-0,

SSP, PR, com domicílio / residência a RUA ANICETO FERRACIOLI, número 11 1, baino / disúito

CENTRO, municÍpio URAI - PARANA, CEP 86.280-000.

Consütuem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas

Cláusula Primêira - A sociedade adotará o nome empresarial de- TERRAPLENAGEM

CONFIANçA.LTDA.
PaÉgraÍo Único: A sociedade tsm como nome Íantasia TERRAPLENAGEM CONFIANÇA.

Cláusula Segunda - O objeto social será PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE

TERRENO;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUçÃO SEM OPERADOR,

EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Aniceto Fenacioli, número 1 1 1-A, bai.ro /
distrito CENTRO, municÍpio URAI - PR, CEP 86.280-000.

Cláusula Quarta - A sociedede iniciaÉ suas atiüdades em 0110412014 e s6u prazo de duraÉo é

indêterminado.

Cláusula Ouintâ - O capital social é R$ 80.000,00 (OITENTA MIL reais) dividido em 80.000 quotas

no valor nominal R$ 1,00 (UM rêel), lntogralizadas, neste ato em moeda corrente do PaÍs, pelos

sócios:

VALDESIJOSÉ DE PAULA 20.000

a

20

MóDULo INTEGMDoR: rs pR22o1,,o0os7eso 4krr,rrruuulr***ilr,*'

NO]ÍE N' OE QUOÍAS VALOR R§

EDSON DOS SANTOS VALENCIO 20.000 20.000,00

20.000,?eELEANDRO VALÉNCIO DOS SANTOS 20.000

20.000 20.ooo,qoAPARECIDO DA SILVA FILHO

2. ELEANDRO VAIENCIO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRE§ARIO, So|teiro,

data de nascimênto 10/07/1981, no do CPF 049.368.589-86, documento dê idêntidade 7.809257-

2, SSP, PR, com domicÍlio / residência a RUA JOÃO SOARES, número 07, baino / distrito

CENTRO, municÍpio SERTANEJA - PARANA, CEP 86.340-000 e

M I . el*JwrrJaÇ*,k d, /, fu/,,/a
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Cláusula Sexta - As quotas são indivistveis e não poderáo ser cedidas ou transfeÍidas a tercêiÍos

sem o @nsentim€nto do(s) outro(s) sócio(s), a quem Íica assogurado, em igualdade-de condições

e preço direito de prêÍerênciâ para a sua equisiÉo se postas à venda, formalizando, se realizada

a cessão, a alteraÉo contratual p€rtin€nte.

Cláusula Séüma - A Íesponsabilidade de cada sócio é restÍita ao valor de suas quotas, mas todos

rospondem solldaÍiamsnto pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedadê càbêrá ao administrador/sócio VALDESI JOSÉ

DE PAULA, com os pderos e atÍibuiçõos do representação ativa e passiva na sociedade, judicial

e extrajudicial, podendo pralicar todos os atos compresndidos no obieto social, sempre de

interesse da soci€dade, autorizado o uso do nome empresarial, vodado, no entanto, fazê{o em

aüüdadês estranhas ao inlerosse social ou assumir obrigâÉes seja em favor de qualquêr dos

quotistas ou de terceiros, bêm como onerar ou alienar bens imóveis da sociedede, sem

autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Décima - Nos quetro mosss seguintos ao térmlno do exercício social, os sócios

delibêrarão sobre es contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Dácima Primeira - A sociedade podeÉ a qualquer tempo, abrir ou fechar Ílial ou outra

dependência, mediante alteraÉo contratual deliberada na Íorma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

tltulo de 'pm laboro', observadas as disposigÕes Íegulamentares pêrtinêntes.

Cláusula Décima Terceira - Falecêndo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade

continuaÉ suas atividades com os herdêiros, sucêssores e o incapaz. Não sEndo possÍvel ou

inexistindo lnlêrêsss destês ou do(s) sócio(s) rêmanescente(s), o valor de seus heverês sêrá

apurado e liquidado com base na situaÉo patrimonial da sociedade, à data da resolução,

veriíicada €m balanço especlalmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será

adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em rela@o a seu sócio.

Cláusule Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, dê quê não

está(ão) impedidos dê exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenaÉo criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

, de prevaricaÉo, pêita

ntra o sistema finance

fé públicâ, ou

MôDULo TNTEoRÁDoR: rs pR22or4m0s7&Bo lll lllllllllllllilllllllllllllllllll lll

temporariamentê, o acesso a cargos públicos; ou por crime íalimentar

§ubomo, concussão, peculato, ou contra a êconomia popular, co

nacional, conta noÍmes de deÍesa da concoÍÍência, contra es relaçóes

a propriedade.

ÍOTAL 80.000

tW I 
g* 1,* de-A,*e zz,/2. /'t/*' A Er'*á\2Á<4-

Cláusula Nona - Ao término de cada exerclcio social, em 31 d€ dezembro, o administrador

prestaÉ contas iusüficadas de sua administraçáo, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço pat imonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdãs apursdos.
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CoNTRATO DE CONST|TUTÇÃO DE TERRAPLENAGEM.. coNFrANÇA LTDA

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de URAI para o exerchio e o cJrnpfm3nto ,os cirétos .

e obrigaçÕas resultantos d€ste contrato.

E, estrando os sócios,iustos e contratados, assinam o prêsente instrumenlo.

ESCRITÓR|O CONTER, 21 de Março de 2014.

EDSON DOS SANTOS VALENCIO

Socio

ELEANDRO VALENCIO DOS SANTOS

Sócio

z*ZZ4.Zz"
ãnneooó óÁsruvn rrt-rto

Sócio

l,

JOSÉ DE PAULA

Sócio/Administrador

*
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te
alremçÃo CoNTRATUAL N. oí

RRAPLENAGEM CONFIANçA LTDA ME
CONTRATO SOCIAL

CNPJ No 20.046.71 í000í -92

FL 0í/03

VALDESI UOSÉ Oe PAULA, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão univêrsal de

bens, do comércio, portador do CPFÂ{F 572.6'15.809-10 e do documento de idêntidade,

RG no 3.313.561-0, expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná,

residente e domiciliado a Rua Aniceto Fenacioli no'111, Centro, no municlpio de UraÍ,

Estado do Paraná CEP 8628G000, e ELEANDRO VALENCIO DOS SANTOS, brasileiro,

solteiro, nascido em 10/07/1981, na cidade de SeÉaneja, estado do Paraná, do comércio,

portador do CPF/MF 049.368.58986 e do documento de identidade RG no 7.809.257-2,

expedido pela Secretariada Segurança Pública do Estado do Paraná, residentê e

domiciliado a Rua João Soares no 07, centro, no municÍpio de Sertaneja, Estado do

Paraná, CEP 86.34G000 e APARECIDO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, pelo

regime parcial de bens, portador do CPF/ttF 766.410.40$25 e do documento de

identidade RG no 5.381.195-7, expedido pela Secretariada Segurança Pública do Estado

do Paraná, residente e domiciliado a Rua Presidente Vargas no 849, centro, no municÍpio

de Sertaneja, Estado do Paraná, CEP 86.34G000 e EDSON DOS SANTOS VALENCIO,

brasileiro, divorciado, nascido em O3tOü1g74, na cidade de Rancho Alegre, estado do

Paraná, do comércio, portador do CPF/UIF 905.,147.909-44 e do documento de identidade

RG no 6.143.37í9, expedido pelasecretariada Segurança PúHica do Estado do Paraná,

residente e domiciliado a Rua Professor Agostinho de Campos no 225, centro, no municÍpio

de UraÍ, Estado do Paraná, CEP 86.280-000, únicos sócios componentes da sociedade

limitada, sob o nome empresarial de TERRAPLENAGEM CONFIANçA LTDA - ME,

estabelecida nesta cidade de UraÍ, Estado do Paraná, á Rua Aniceto Fenacioli no 111-A,

Centro, CEP 86.280.000, inscrita no CNPJ/MF no 20.O46.715/0001-92, registÍada na Junta

Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41207833153 em Sessão de 3110312014

resolvem assim alterar seu contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio EOSON DOS SANTOS VALENCIO que possui na

sociedade R$ 20.000,000 Mnte mil reais) de capital já totalmente integralizado, cedendo e

transferindo R$ 2O.0OO,OO (Vinte mil reais), para o sócio VALDESI JOSÉ DE PAULA,

brasiteiro, casado, pelo regime de comunhâo universal de bens, do comércio, portador do

CPF/MF 572.615.80910 e do documento de identidade, RG no 3.313.561-0, exped ido pela

RuaSecretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliad

Aniceto Fenacioli no '1 11, Centro, no município de Uraí, Estado do Paraná CEP 862

W
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TE
ALTERAçÃO CONTRATUAL N. 01

RRAPLENAGEM CONFIANçA LTDA M€
CONTRATO SOCIAL

CNPJ No 20.046.7,t 5/0001 -92

FL 02,03

CLAUSULA SEGUNDA: O cadtal sociel de RS 80.000,00 (Oitenta mil reais), já totalmente

integralizados dividido em 80.000 quotas de valoÍ nominal Rg í,00 (um real) cada, nesta

datia em moeda conente do PaÍs, assim distribuído:

CLAUSULA TERCEIRA: O Sócio EDSON DOS SANTOS VALENCIO dá ao sócio

VALDESI JOSÉ DE PAULA, plena e geral raza quitação da cessão de quotas efetuada.

CLAUSULA QUARTA: A administraçáo da sociedade caberá ao Sócio VALDESI JOSÉ

DE PAULA, com o poder e atribuiçáo ê Administrador, autorizâdo ao uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em aüvidades estranhas ao intêresse social ou assumir

obrigaçóes seja êm favor de qualqüer dos quotistas ou de tercêiros, bem como onerar ou

alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaÉo do oúro sócio.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em ürtude de

condenação criminal, ou por se encoÍ rarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acêsso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Todas as demais cláusulas e condiç6es estabelecidas nos atos

constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em

Wtr; W%

d

sÓcros
QTDE DE

QUOTAS

VALORES EM R$

(REArs)

VALDESI JOSÉ DE PAULÂ 40.000 50 40.000,00

ELEANDRO VALENCIO DOS SANTOS 20.000 25 20.000,00

APARECIDO DA SILVA FILHO 20.000 25 20.000,00

TOTAL 80.000 í00 80.000,00

L
,rn )lo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' Oí

tennaplerecEu coNFrANçA LTDA ME
CONTRATO SOCIAL

GNPJ No 20.046.71 510001 -92

Uraí PR, 30 de Maio de2014.

VALDESI JOS É oe pauul

APARECIDO DA SILVA FILHO

POR:

R LOZANO

.741.509-04

ELEANDRO VALENCIO DOS SANTOS

EDSON DOS SANTOS VALENCIO

ONATO DE NOTAS rá9REANO
UTENT lcA çAOfico qtro o pís.erúo ieproduçóo

ngtnol qpro3onlodo.comóo

20r5

uuRg{l{o - IABEtiAo
I^UREANO fi$L'RA . lilrrt

ILTON SIMÕES

Íff-trffi*
TABEL IONA

DE
NOTAS

CPF/1,1F

RG 3.334.10G'8 SSP/PR

cRc/PR 24 6s&/G4

TESTE

LOZANO

CPF/t\4F 068.001.50940

R

oPF/MF 05s.235.479-13

RG 8.956.75&0 ssP/PRRG s.1es.e7+7 sffilr

$

JUNTA COMERCIAL DO PAR.ANA
AGEI'ICIA REGIONÂL DE CORNELIO PROCOPIO
CER]lFlCOO REGISÍRO ÉN: 09 / 06/ 2
SOB NUMERO: 2014 3 { 738 91
PÍotocolor 14847389-'t, DE 30/0512014

01 T

resa:{1 2 0783315 3

ELAB

E

COTFIÀNÇÀ LtDÀ - TIE 

-
SEBASTIÁo MoTTA

SECRETARO G€RAL
ço

$"ó

FL 03/03

CLAUSULA SETIMA: Fica Eleito o foÍo de Uraí, Estado do PaÍaná, para o exercÍcio e o

cumprimento dos direitos e obrigaçóes resuhantês deste instrumento, com exprêssa

renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias.
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e Receita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicaÇâo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, provrdencte lunto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|OICA

MUNIC IPIO

I,JRAI

133

,/

COMPROVANTE OE INSCRIÇÀO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

â roue etapnesanm
TERRAPLENAGEII CONFIANCA LTOA . ME

r iTULo oo ES r ABEtfctM Er!Ío ( NoM E oE F aN r ASrÁr

TÊRRAPLENAGEÍÚ CONFIANCA

cóotco E oEScRtçÁo DAÁÍtvtDÂDE EcoNóMtca pRtNctp r
,13,í3-f-00 - Obras de terraplenagem

cóDt@ E DESCRtÇÀo oÀs arMoÁDES EcoNôMtcAS SEcUNDAR t s
43.í'l-8-02 - PÍrparação de canteiro e limpeza de terÍeno
77.32-2-01 - Aluguel de IIÉquinas e equipaÍÍrentos parâ construçào sem opeÍador, exceto andaiÍnes

CÓDI@ E DESC RIÇÀo DA NATUREZA JU R iDIcA
206.2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NUMERoDE rNscRtçÃo
20.046.7í 5/000í-92
TIATRIZ

DAÍADEAEERTURÁ

31t03t2014

LOGRADOURi)

R ANICETO FERRACIOLI

CEP

86.280-000
BAIRRO/DISIRII O

CENTRO

ENoEREÇo Er ÊTRôNtco
co ntorcontabilidadêu rai@gÍnail.com

ENÍE FEDERAIIYO RESPOI.ISÀVEL (EFR)

rUÁÇÁo CÁDÀSTRAl

slTUAçÀo ESPECIAI

TEIEFONE

(43) 354í -2255 / (43]. 3541-2286

DÀÍa oA snuAÇÁo CADASÍRA
31t03t2014

UÊ

PR

t'jágina.'ll1

OATÂ OA SITUÁC ÂO ESPEC IAI

VoltaÍ

Aprovado pela lnstrução Nomativa RFB n' 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia O7lOSl2015 às 09:36:15 (data e hoÍa de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social

O Copyright Receila Federal do Brasil 7t05t2015
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributáÍios administrados pela Secretana da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradona-Geral da
F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, reÍere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui Ões s istas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei t+ 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua aulenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Porlaria ConJunta RFB/PGFN tf 1.751, de o2l1ol?014
Emitida às

Válida

Código

dia 231 04/2015 <hora e data de Brasilia>

: íD03.8624.94F6.í742
15

Nome: TERRAPLENAGEM CONFIANCA LTDA - ME
CNPJ: 20.046.7í510001-92

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
I

2011
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

l(I

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N" 013152075-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF.. 20.046.71510001-92
NOMC: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar dêbitos 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 identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidáo 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 ecimento Gratuito

efiffiva t,t n.t Púbn6 @710512015 1x23:11) z

Certidão Negativa

A autenlicidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.íazenda. or.gov.br

\ J

04/09/2015 -



ffi
l(r l

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ :75 424 507/0001-71

SETOR DETRIBUTAÇÃO

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NO 4212015
CADASTRO MOBILÉRIO

PROTOCOLO: 0869i201 5 - 07 10511 5

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os
arquivos de Cadastro Mobiliário desta Prefeitura Municipal, neles nada
consta com débitos vencidos até esta data, referente ao cadastro descrito abaixo

Contribuinte: TERRAPLENAGEM CONFIANCALTDA - ME
Com promissário:

ndereço. RUAANICETO FERRACIOLI, 111-A

BAirrO, CONJUNTO SEBASTIÃO VINCE CidAdE, URAÍ

Cadastro:6715 AtiVidade.OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CPF/C N PJ : 20.046.7í 5/0001 -92

CPF/CNPJ:

UF: PR

Prestação de Serviç,

FINALIOAoE DA cE RTIDÃo

Para os devidos fins

Fica reservado ao Municipio o direito de cobrar quaisquer débitos que poÍventura
venham a ser constatados em buscas posteriores, bem como de efetuar ou rever lançamentos
sobre fatos geradores já ocorridos.

Certificamos que, os débitos lançados e não vencidos, no valor de R$100.83 ( cem

[..ais e oitenta e três centavos ) ficarão sob a responsabilidade do Sr.(a) devendo resgatá-los na

, esouraria Municipal, dentro do prazo legal de vencimento.

Todo o referido é verdade e dou fe.

uRAi - PR, 7 de Maio de 2015.

TIAGO ECIDO GONÇALVES
ASSIST NTE ADI\,llNlSTRÂTIVO

Qualquer rasura invalida a cedidão

4
/

Válida até 06/06/2015
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITos TRÀBALHISTÀS

NOME: TERRÀPLENAGEM CONFIÀNCA LTDA
cNP,J: 20 . 046.7Ls / OOOL-92
Certidão n" : 98550182/2015
Expedi ção :

ME (MATRIZ E FILIÀIS )

às 10:21:50
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

5,
VaL idade :

de sua exp

Certifica-se que TERRÀprJBNÀcEu coNFrÀNcÀ trDÀ - uE (!íÀTRrz E FrlrÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o n' 20.046.7r5/oooL-92, NÃo coNsTÀ do Bãnco
Nacional de Devedores Trabal-histas -

Certidão emitida com base no art - 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pefa Lei n" )-2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' 1470/2077 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilj-dade dos
Tribunais do Trabafho 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 sêus estabe fec imentos , agências ou fifiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst . jus.br).
Certidão emitida gratuiEamente.

rÀrFoRr[ÀçÃo r!{PoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenLes pêrantê a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judíciaís trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimêntos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumêntos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos f j-rmados peranLe o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2/LL/20t5

z
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMTA DO PARÂNÁ

Ceftidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da lei
Federal no 5.194/66 possibilita ndo-o(a ) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro

Certidão no: 52O39/ 2O15 Validad

Nome: HENDERSON ]OSE FIGUEIRA ]UNIOR
Carteira - CREA-PR No :PR-78170/D
Registro Nacional I L7OO225251
Reqistrado(a) desde : 20/ L2/ 2OO4

Filiação : HENDERSON IOSE FIGUEIRA
MARIA DE FATIMA CHRISÍOFORO FIGUETRA

Data de l,lascimento | 2UO7/ l9AO
Carteira de Identidade | 6.533.202-7
Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF:00815481926

o5/08/201s

Diplomação : ll /12/2OO4

Atribuições prof issionais :

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 05 de 29/06/1973 do CoNFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LicitaÇões

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(hüp ://www.crea-pr.org. br), através do protocolo n.o 1,5L7321 2015.

Emitida via Internet em 07/O5/2Ot5 11:43:53

,/
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serv!ço No 002/2014
A falsificado deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasrlerro, sulertando o autor a
respectiva ação penal

4-

Título(s):
ENGENHEIRO AGRONOMO

FUNDAÇÃO FACULDADES LUIZ MENEGHEL
Data da Colação de Grau : l7/12/2OO4
Situação:Regular

M
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Rua Aniceto Ferraciolli no 111-A - Centro
Telefone (43) 3541-2255 / 8824-8889

Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000
NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 67'l 5

Email : piscicultura_confianca@hotmail. com

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de Preço no 212015
Objeto: Contratação de empresa especializada para readequação de estradas rurais no
Municipio de Nova Santa Bárbara-Pr.

TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA - ME, sociedade mercantil por quotas de
responsabilidade limitada, com sua sede e foro nesta cidade de Uraí, Estado do Paraná,
devidamente inscrita no CNPJ sob o no 20.046.71510001-92, por intermédio de seu
representante legal o Sr. Valdesi José de Paula, brasileiro, casado, empresário, portador do
CPF/MF no 572.615.809-10 e do documento de identidade, RG no 3.3'13.561-0, expedido pela
Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, através da presente declaração
declara para os devidos fins de que ulilizará materiais de boa qualidade constante no memorial
descritivo a serem utilizados na execução da obra.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei

TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA - ME
VALDESIJOSÉ DE PAULA

RG no 3.313.561-0

Lt
HE FIGUEIRA JUNIOR

n" PR-78170/D

§

CR

b @

DECLARAÇÃO

Uraí, 07 de Maio de 20í5

J
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Rua Aniceto Ferraciolli no 111-A - Centro
Telefone (43) 3541 -2255 / 8824-8889

UraÍ-Paraná - CEP: 86.280-000
NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 6715

Email. piscicultura_confianca@hotmail. com

MODELO N" 03

DECLARAçAO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de Preço n" 212015

^ Objeto: Conkatação de empresa especializada para readequaçâo de estradas rurais no' 
Município de Nova Santa Bárbara-Pr.

O signatário da presente, o senhor Valdesi Jose de Paula, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF/MF no 572.615.809-10 e do documento de identidade. RG no

3.313.561-0, expedido pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná,
representante legalmente constituído da proponente TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA -
ME, sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sua sede e foro nesta
cidade de Uraí, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 20.046.7'1510001-92,
declara que a mesma recebeu toda a documentaçáo relativa ao lote único da Tomada de
Preços supramencionada, do Edital e em apreço.

Uraí, 07 de Maio de 2015

W
TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA - ME

VALDESI JOSE DE PAULA
RG n" 3.313.561-0

é

N J



íNA
Rua Aniceto Ferraciolli no 1 1 1-A - Centro

TeleÍone (43) 3541-2255 / 8824-8889
Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 6715
Email : piscicultura_confianca@hotmail. com

MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de Preço no 212015

^ Objeto: Contratação de empresa especializada para readequação de estradas rurais no
Município de Nova Santa Bárbara-Pr.

l{3

TERRAPLENA EM CONFTANÇA LTDA - ME
VALDESI JOSE DE PAULA

RG no 3.313.561-0

PR-78170/D
HE R

CR

/w

Declaramos que o Engenheiro HENDERSON JOSE FIGUEIRA JUNIOR,
CREA no PR-78L701D da proponente TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA ME
sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sua sede e foro nesta cidade
de Uraí, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 20.046.7í510001-92,
devidamente credenciado, visitou o local da execuçáo da Obra do lote único, objeto da Tomada
de Preços em epígrafe.

Urai,07 de Maio de 2015.

-

FIGUEIRA JUNIOR

I
$"

à



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

Ref: Edital Tomada de Preços No 2/2015 - PMNSB

Objeto: Contratação de empresa especializada para rêadequação de esúades
rurais no Município de Nova Santa Bárbara-Pr.

Declaramos que o Engenheiro Hendercon Josê Figueira Junior,
CREA PR no 78170/D, da proponente TERRAPLENAGEM CINFIANÇA LTDA - ME,
CNPJ n" 20.046.715/0001-92, devidamente credenciado, visitou o local da execução
da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 04 de maio de 2015.

lvan Satihiro gami
Engenheiro Civil do Município

CREA PR 1O44O7ID

)r
He n untor

no 781701D

/w
1

Rüa Wal&edo Bittenmun de Moraes no 222, Cenü!, t 43. 32ó6-8100, E] - E6.250-000

Nova Santa Bfubarq Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br ' www.nsb,or.gov.br

11e

&-
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Rua Aniceto Ferraciolli no 'l 11-A - Centro

Telefone (43) 3541-2255 / 8824-8889
Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ. 20.046.71510001-92- lnsc. Municipal: 6715
Email: piscicultura_confianca@hotmail. com

MODELO NO 1O

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEíCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Tomada de Preço no 212015
Objeto: Contratação de empresa especializada para readequação de estradas rurais no Município de
Nova Santa Bárbara-Pr.
Proponente: Terraplenagem Confiança

OTE
No

nrco

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios,
alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos, outrossim, que os veículos, maquinas e
equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contratação.

Uraí, 07 de Maio de 2015.

TERRAPLENA EM CONFIANÇA LTDA - ME
VALDESI JOSÉ DE PAULA

RG no 3.313.561-0

I
o GUEIRA JUNIOR

CREA R-78t70/D

Veículo/Máquina/Equipamento MARCA E

MODELO
QUANT.

ESTADO DE
MANUTENÇÃO

Unico Escavadeira hidráulica
Caterpillar

320
1

Unico Retroescavadeira
Caterpillar

416 B
1 Nova

Unico Rolo compactador
Muller
Vap70

1980 1 Conservado

Unico Motoniveladora Huber Waco 1.978 1

U nico Caminhão Caçamba
Mercedes
Benz 1313

1.972 Conservado

Unico Caminhão Caçamba
Mercedes
Benz 1 '1 13

1.983 1

Caminhão Pipa
Mercedes
Benz LAK

1113
1.976 1 Conservado

HEND

RG no 6.533.202-7

ANO DE
FABRICAçÃO

2.006 Conservado

2.014

Conservado

1

Conservado

/ ú



CREA+R Consetho Ítegionâtde FngenhaÍia e 
^qÍonomiâdo Paràná

AnolaÉo de Responsãbildade Íécnica leiFed 6496/77
fobtiz e$ Irali.\tit, lltntuhu ul l\14úts u ohlu
I' VIA . PROFISSIONAL

ART No 2ü)61539623
Obra ou Servrço Té.Í co
AFIT PÍnopal

N" CârteiÍa: PR-78170/D
N'Vslo Crea -
No ReqistÍo.

]ilitiliililitiliillffiilililili l5I
O valoÍ de Ri 28,00 reíeÍeiii3 a esta ÀRT íoi pago 8.íÍi 2Cl1'1120ú
PíofEsionat Contratado: HENOERSoN JoSE ír tGUEIRA JUNTOR (CPF:008.154.81s-26)
TiIUIo FoTmaÉo PToí,: ENGENHEIRO ACRÔNOMO
ÊmpÍêsa contÍatâdâ:

ContÍâtante: TMLSON COBIANCI I

EndeÍeço:AV.MINAS GERAIS I 351 CENTRo
CEP 86300@0 CORNELIO PROCOPIO PR Fone 35241733
Localda Oôra: FAZENDA aOA ISPERANÇA SiN
SEÇAO SAO PAULO. URAI PR

CPF/CNPJ:
042.075.999-91

OuadÍa Lote
CEP:86280000

Tpo de contrato 4 PRESTAç^O OE SERV|çOS
AIN Té.nica l1 EXECUÇAo DL OBRA OU Sl RVIÇO I FCNICO

iúea de comp. .t* BEBUf,i,! lt-:Hr"J*tM 
AGRoNoMTA AGRrcuLruRA-

Tipo oôra,/serv 067 coNsERvAÇÀo DE solos QUaLQUER ÁREÂ
Servips 035 PROJETO
conlratados 050EXECUÇAO,I30 OTJIROS

Dimensáo

Dados Compl

31 HA

0

Its 1 00

olnÍas lnfoímaÉes sobre a nalureza dos serviÇos mnkalados dimensôes. ARTS vircubdas. ARÍs subíiluldas. cottLatanles. etc
lnsp.:4410

ÁRÍ RÉFERENTE AO PROJETO PI-ANEJAMENTO CONSERVACIONISÍA O7N5I2O15
Crea\,\êb 1 .08

Assinatura do ContÍalanrc Assnâluía do PÍoÍisslonal

í' VlÂ - PROFISSIOI{AL Destina se ao aÍquivo do Píoílssronal/ Émpresâ-
Cenlrãlde lnformaçóes do CRÊ^'PR 0800 410067
A autênllcaçÉo dsstê docuíncnto podêrá seí consultada através do site wÍw.cÍea-pí.o19.b.

Guiâ N
ART NO

20061539623
Vlr Obra RS 1.00 Vlr Contrâlo
Base dê ékúb: TABELA VÀ OR DAOBRA

Data lnício 2ol11f2ffi
Oala Conctusáo 2011212006

vlr Taxa R$ 28,00 Entklade de Classe 384

4
&"

J
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íNA 153
Rua Aniceto Ferraciolli no 111-A - Centro

Telefone (43) 3541-2255 / 8824-8889
Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 67í 5
Email: piscicultura_confianca@hotmail. com

MODELO NO 05

DECLARAçÃO Oe RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçào no 218
de29106173 e no 317 de 31i10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arqurtetura
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a
vencer a referida licitação, e:

DATA DO
REGISTRO ASSINATURA

20t12t2004

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

TERRAPLE GEM CONFIANÇA LIDA - ME
VALDESIJOSÉ DE PAULA

RG no 3.313.561-0

EIRA ]UNIOR
R-78t70/D

b
W

)-.

NOME ESPECIALIDADE CREA NO

Unico Henderson Jose Figueira Júnior PR-78170/D

HE
CREA

k

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de Preço n" 212015

^ Objeto: ContrataÉo de empresa especializada para readequação de estradas rurais no- Municipio de Nova Santa Bárbara-Pr.

LOTE
No

Uraí,07 de Maio de 2015.

Enqenheiro Aqrônomo
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente lnstrumento, de um lado a empresa

\HEMERSON JOSE FIGUEIRA JUNIOR, brasileiro, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG n" 6.533.202-7 e do CPF/MF n" 008.154.819-26 e
registrado no CREA-SP sob no PR-78170/D, com endereço na Rua Rio de Janeiro
n" 605, nesta cidade de Uraí/PR, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, e de outro lado a empresa TERRAPLENAGEM CONFIANçA
LTDA - ME, sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sua
sede e foro nesta cidade de Uraí, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ
sob o no 20.046.71510001-92, aqui representada pelo seu sócio gerente o Sr.
Valdesi José de Paula, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF no

572.615.809-10 e do documento de identidade, RG no 3.313.561-0, expedido pela
Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná com endereço na Rua
Aniceto Ferracioli n" í 11 nesta cidade de Uraí/PR, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia,
Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços lécnicos
profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para todas as atividades afins da
empresa aqui denominada de CONTRATANTE.

1.í - O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica
referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O CONTRATADO prestará serviços técnicos em local pré-estabelecido pela
parte CONTRATANTE, ou seja em local onde a empresa estiver com serviços em
operação.

CLAUSULA SEGUNDA _ DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo
CONTRATADO, por prazo indeterminado, com o inicio a partir da assinatura deste
lnstrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS PREcOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o
valor total de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) por mês
RUBRICAS: 1.............................2................................3...........

4,
J

g
4

b,W
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3.í- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos
pelo CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o perÍodo de 36(Trinta e Seis) meses

CLAUSULA QUINTA. DA RESCISAO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo,
mediante notificaçáo à parte contrária com antecedência mínima de 60 (Sessenta
Dias) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as siÍuações de atraso na execução dos trabalhos,
no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas
partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVI os
PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor
- Lei Complementar n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE
poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.í - A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do
produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA. DO EXERCíCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos
termos e condiçÕes do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele
decorrente, náo constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a
qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposiçoes do Código
de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatÍveis

2 3RUBRICAS: 1

'É

4

Civil e d ódigo

7.a- 30 (trinta) dias, em relaçáo ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

/,
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CLÁUSULA NONA . DO FORO DE ELEICÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Uraí/PR, para
dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Uraí/PR, 12 de Janeiro de 2015.

RATANTE

TESTEMUN

1)
Nome:
RG:

l^á)2) ozl^t ^),ar"' 
'

Nomel\
RG

r-t

tt/

RUBRICAS: 1 2............. 3

ã

4

I

W



PLíNA
Rua Aniceto Ferraciolli no 1 1 1-A - Centro

Telefone (43) 3541-2255 / 8824-8889
Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 6715
Email: piscicultura_confianca@hotmail. com

DECLARAçÃO Oe TNEXTSTÊNC|A DE FATOS SUPERVENTENTES
TMPED|TIVOS DE HABtLtTAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Tomada de Preço no 212015
Objeto: Contrataçáo de empresa especializada para readequaçâo de estradas rurais no
Municipio de Nova Santa Bárbara-Pr.

Prezados Senhores:

E por ser verdade, assina a presente declaraçáo sob as penas da lei

Uraí, 07 de Maio de 2015
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TERRAPLENA CONFIANÇA LTDA. ME
VALDESI JOSE DE PAULA

RG no 3.313.56í-0

#

O signatário da presente, em nome da empresa TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA - ME,
sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sua sede e foro no município
de Uraí, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 20.046.71510001-92,
DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de inadimplência de processo de
falência, concordata, fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágraÍo 20 e Artigo 97 da Lei no 8.666, de
21 de Junho de í993 e suas alterações posteriores e que náo é objeto de quaisquer restrições
ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual
direta ou indireta.

ú"

JW
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cARTóRro Do DtsrRtBUtooR E ANExos
AVENIDA ARGEMIRO SANDOVAL 353 , CENTRO

uRAl/PR - 86280000

TITULAR
NEIDE HELENA CESAR ROCHA . ESCRIVA

JURAMENTADO
CLAUDIA VANESA VANZO MULARI .JURAMENTAOA

Gertidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuiçâo , FALENC|A E RECUPERAÇÃO JUD|C|AL E EXTRAJUDTC|AL, sob
minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

TERRAPLENAGEM CONFIANçA LTDA. ME

CNPJ 20.046.715/0001-92, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 10 anos que a antecedem.

rillt r [ il]l t lil ffiilil il]I I lilr ] ilt !ilffi iil til ltilil ilil til lill
uRnÍrpn, o e 2015

NEIDE HELENA CE R A - ESCRIVA

IONATO DE NOTAS TAURE^NO
AU ENT!CAç AO

Certi Pnôaonlc ro
riqinol oore

produÉo
s€nlodo.níe óo

U },t 015

IâUREANO . TABEUÀO

[ ruuexl uurcuo mM' lRÂ -harcí,''

Cust as = RS 25,9'-
Página 0001/0001

EsrA cERTtDÁo VALE poR AaENAS TRINTA DIA
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Rua Aniceto Ferraciolli no 1'l 1-A - Centro

Telefone (43) 3541-2255 / 8824-8889
Uraí-Paraná - CEP: 86.280-000

NPJ: 20.046.71510001-92 - lnsc. Municipal: 6715
Email : piscicultura_confianca@hotmail.com

159

MODELO N'06

DEGLARAçÃO Oe SUJETÇÃO AO EDITAL E TNEXTSTÊNCrA DE FATOS
SUPERVENTENTES TMPEDTTTVOS DA HABTLTTAÇÃO

À
Prefeitura Municioal de Nova Santa Bárbara

^ Tomada de Preço no 2t2015
Objeto: Contrataçáo de empresa especializada para readequação de estradas rurais no
Município de Nova Santa Bárbara-Pr.

O signatário da presente, em nome da proponente, TERRAPLENAGEM
CONFIANÇA LTDA - ME, sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com
sua sede e foro nesta cidade de Uraí, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o
n'20.046.71510001-92, declara, expressamente, que se sujeita às condiçÕes estabelecidas no
Edital de Tomada de Preço em consideraçáo, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condiçÕes estabelecidas
e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de íatos
supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente
nos termos do Artigo 32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteraçÕes e que está ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Urai. 07 de Maio de 2015

TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA. ME
VALDESI JOSE DE PAULA

Àt- W,
/
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Governo do Estado de São Paulo
Cadastro unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -

CAUFESP

162

Dados Càdastrais

CNP.,I
Razão Social:
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa:
Natureza JuÍídica:

78.162.252/0001-04 -AGROLUTA MECANIZAçAO RURAL LTDA

Pessoa Juridica
SOCIEDADÊ EMPRESÁRIA LII'IITADA

Capital Socaal: 1.119.000,00
Data Capital Social: 04/0l/201L
tnscrição liunicipal: 00054006
Tipo d€ Reglstror Registro Cadastral (RC)
órgão Fiscalizadori Sim
Nêgociôções Eletrônica§: Sim
Atavidades: Prestação de Serviços
Ente FedeÍativo/Entidade conveniada: 1-GovERNO Do ESTADO DE SÃO PAULO
órgão/Entidade: I3oo0-SECRETARTA DE AGRICULÍURA E ABASTECIMENTO
Unidade Cadastradorar r30102-DEPÍO. ADMINISTRACAO

Endereço da unidade c.d.st.adoÍa: im:â TIi:r?!âã1Xt-?;23%;26o 
ANDAR - cENrRo - sAo PAULo - sAo

Dad05 Cadastrais

Situação Fornecedor:

Endereços

Ativo

EÍúeÍeço
Íipo
8aiío
CEP
tlunijpb
UF
Emàil Comercbl
Íêbfonel
TeleÍone2
Fax
Site

RODOVTÂ PR 517 KM 15 5/N
SEDE

RODOVIA
86375000
Itambaracá
PR

agroluta@agroluta.com.b.
(43) 35431404 Ramal:0
(43) 35431238 Ramôl:0
(0) Ramôlro

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial DatalRegistro
141200530325 20lo2l t9a4.}UNTÂ COMERCIÂL OO ESÍADO DO PARANA

órgao fiscalizador

E listrg ór9ão velidedê

lde3

Linha de Fornecimento

3uo3l20t3 2210312013

30/04/2015 l6:59

12093 lconselho Regbnalde EngenharÉ e Agronomia - CREA

J

W



Classe

232

705

https://www.bec.sp. gov.br/CA U FESP/(S(ddgzegvyjdtegjkag0fas2p 1 ...

Descrição
SERVICOS DE

163
PRESERVACAO

E

RECUPERACAO

DO MEIO
AMBIENTE

SERVICOS DE
LOCACOES DE

VEICULOS
PESADOS E

SEUS
I M PI,"EM ENTOS

901

Responsáveis

CPF Nomê Telefone E-mail
AI.ITONIO EIDORO
MALUTTÂ

55 43
35431404

luta@agrolúta.com.br

55 43
35431404 a grcluta@agÍoluta.com.br

Responsabilidade Procedimento
Sco/Partrclpação na

CAUFESP/ELETRÔNrcO
inÉtrô

CAUFESP/ELÉTRONtCO

cio/Participação na
CAUFESP/ELETRÔNICO

inistração

---lr-f
237 30625934

60874686920

43950310991 SIVIO LANGLEAERTO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa:

Documentação

Outros

LUIZ ANDRÉ
MALUTTA

155 43
35431404

agroluta@agroluta.com.bí ministração
o/Participação na

Documento
Certidão Coniunta Negativa de ftbtos Relativos a Tributos Fed€ra;s e à DÍvd,ô Ativô dà lJnÉo

Certidão de TÍibutos 14unicipais

Va lidade Aprovação
2013 )2210312Or3

o2to7/20t3 22/03/2013
Certilrado de Regularilade do FGTS - CRF

Certidão Negativa de Debito - CND do INSS

2Al03l20r3 22103120\3

24/OAl20r3 22/0312013
Certúão Negôtiva dê Fôlência e Concordatô 14106120r3 22103t2013

Certidão Neqativa de Débitos Trabalhistas - CNOT

Dados Contábeis

31/07/201.3 22/03/2013

Exercício:

Balanço

2011

Ativo circLrlante

Valor

Ativo realizável a longo prazo

Ativo total 1.953.176,71

_ 494-200,L4

494.246,33

Passivo crrculánte

964.7 30,24

t.953.176,71

ExêrcíGio Social Encêrrado em: 3Llf2l291f
Validadê: 3010612013

Data ADrovacão: 2210312013
validaire do ncr 22/03/2014

2del ffi 30/04/2015 l6:59

_--_ 1.257.838,68

29.105,90
AtÚo permanente 666.232,13

EEtyg qg rvglq lS!99!I9zo
PatnÍnônp litudo

Passivo Total

/

%_
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AGROLUTA MECANIZAçÃO RURAL LTOA
CNPJ 78.162.25210001-04 lnsc. Est. 901.691.96-72
Rodovia PR 517 - Km 15 ltambaracá - PR
CEP| 8637S000 agroluta@agroluta.com.br

QUALIOAOE TOTAL: Nossa meta é a "COMPETtTIVIOAOE."

165

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

A Comissâo de LicitaÇão

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 2/2015.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor Antonio lzidoro Malutta, representante legalmente
constituído da proponente Agroluta Macanização Rural Ltda. 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 (quatoze) anos-

Nova Santa Bárbara, 08 de Maio de 201 5

ro Maluta

rnrtolio uDono malút
fnc.. rcn. ci6Â 9W.D-Pú

ÔfstÍr-: 0f ProoújÁ(t

Il'

Oepto.
Engenharia/Comercial
Financeiro e RH
Oficina e Compras

FonerFax
(43) 3543-1551
(43) 3543-1404
(43) 3543-1238

Ho
08:
08:

a / --t1'w
ário Atendimento
00-12:00 e 13:0G17130
00-11:30 e 13:3G18100
30-11:30 e 13:30-17r30

\

a)



AGROLUTA MECANIZAÇÀO RURAL LTDA
CNPJ N' 78. I ó2.2521000 l -04

SÉTTMA ALTERÁÇÀo E coNTRATo SoCIAL
CONSOLIDADO

166
-o

o

Pelo presente instrumento. Antonio Izidoro Malutta, brasi o

sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário. residente e domiciliado na

Fazenda San Martiúo, situada no Córrego Seco, município de Itambaracá (PR), CEP

86375-000, portador da CI-RG n'8.669.435/SSPSP e do CIC n" 237.306.259-34:

Silvio Laneleberto Maluq"ta, brasileiro, casado sob o reginle de comunhão parcial de
íl

bens, empresario, residente e domiciliado no Sítio Boa Vista, município de Itambaracá

(PR), CEP 86375-000, portador da CI-RG n' 1.586.037/SSPPR e do CIC n'

439.503.109-91; Luiz André Malutta, brasileiro, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, empresario, residehte e domiciliado à dra Balduíno Oscar Negrão

Monterio, 80 - Nova Andirá, em Andirá (PR), CEP 86380-000, portador da CI-RG no

3.567.218-4/SSPPR e do CIC n" 608.746.869-20; e Antonio 1-eodolino Zarnboni,

brasileiro, separado judicialmente, administrador de produção, residente e domiciliado

na Chácara Malut4 município de Itambaracá (PR), CEP 86375-000, portador da CI-RG

n" 4.613.368-4 (SSPPR) e do CIC n" 672.914.769-49, únicos sócios da sociedade

limitada denominada AGROLUTA - MECANIZAÇÀO RURAL LTDA, sediacla no

município de Itambaracá (PR), na rodovia PR 517, s/no, Km 15, CEP 86375-000,

inscrita no CNPJ sob n' 78.162.25210001-04 e registrada na Junta Comercial do Paraná

sob o NIRE 41200530325,, resolvem modiÍicar o contrato social e, simultaneamente,

consolidá-lo, o que fazem nos terÍnos das cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O sócio Antonio Teodolino Zamboni, titular

de 2.600 (duas mil e seiscentas) quotas de valor nominal histórico de R$ 1,00 (um real)

cada uma, no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), todas inte$alizadas,

cede e transfere, pelo valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). a totalidade de

suas quotas aos deÍnais sócios, na proporção de l/3 (um terço) a cada um deles, tendo,

neste ato, recebido a totalidade do preço da cessão.

CLÁUSULA SEGI]NDA - Em virtude da cessão noticiada na cláusula

f
(

quotas, na tbrrna da cláusula primeira, o capital social no im

\" \W

Éec

porte de R$ 662.600, 00t\

anterior, retira-se da sociedade dando-lhes aos sócios remanescentes e cessionários

plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - Por força da cessão e transl'erência de q
&r-
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16 /AGROLUTA _ MECANIZAÇÃO RURAL LTDA
cNPJ N. 78. 1ó2.252/0001 -04

SÉTIMA ALTERÂÇÂo E CoNTRATo SoCIAL
CONSOLIDADO

t.

Ésc {o
o

(seiscentos e sessenta e dois mil e seiscenros reais). dividido em 662.600 (

sessenta e duas mil e seiscentas) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um re

uma, fica distribuída entre os sócios que remanescem na sociedade, nesta proporção:

a) - Antonio Izidoro Malutta, 220.867 quotas, no valor global de R$

220.867.00: 
i

b) - Silvio Langlebcrto Malutta, 220.867 quoras, no valor global dc R$

220.861,00;

220.866,00.

c) - Luiz André Malutt4 220.866 quotas, no valor global de R$
I

I - A sbciedade continua a girar sob a denominação de AGROLUTA -
MECAMZAÇÃO RURAL LTDA, tendo sua sede no município de Itambaracá, na

rodovia PR 5 17, s/n', Km 15, CEP 86375-000, e vige por prazo indeterminado.

II - O objeto social consiste de obras e serviços relacionados com

agricultura, pecuária, florestas e meio ambiente; obras e serviços de drenagens,

barragens, terraplenagens e estradas; obras e serviços de engeúaria agronômica e civil;

locação e sublocação de máquinas e equipamentos; e exploração agropecuária.

III - o capital social no importe de R$ 662.600,00 (seiscentos e sessenta

e dois mil e seiscentos reais), dividido em ó62.600 (seiscentos e sessenta e duas mil e

seiscentas) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuída

entre os sócios que remanescem na sociedade, nesta proporção:

a) - Antonio Izidoro Malutta., 220.867 quotas, no valor global de R$

220.861,00;

b) - Silvio Langleberto Malutta,220.867 quotas, no valor global de R$

220,867,00;

W

Parágrafo Único. A fim de evitar fracionamento de quotas na divisão do

capital social a eles distribuído, os sócios acordaram no arredo+damento das quotas

adquiridas, na forma desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - Em face da alteração havida, resolvem, ainda,

os sócios remanescentes, pela consolidação do contrato social, que passa a viger

segundo os termos que se seguem:

\'
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AGROLUTA - MECANIZAÇÃO RURAL LTDA
cNPJ N. 78. t62.252t0001-04

SÉTIMA ALTERAÇÂo E CoNTRATo SocIAL
CONSOLIDADO

c) - Luiz André Malutta, 220.866 quotas, no vâlor

IriS
Ç I i.:

'?

220.866,00.

IV - A responsabilidade dos sócios é timitada ao valor de suas quotas de

capital na sociedade, mas todos respondem solidariamente pela inregralização do

capital social. l|

V - A sociedade continua a ser administrada pelos sócios Antonio

Izidoro Malutta, Silvio Langleberto Malutta e Luiz André Maluta, denominados

sócios administradores, aos quais competem, conjunta t ,.pu.udu*.nte. o uso do

nome empresarial AGROLUTA - Mecanização Rural Ltda., e a sua representação ativa

e passiva, judicial e extrajudicial, sendo-lhes, entretanto, vedadoro seu emprego, sob

qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estraúos ao objeto social,

especialmente prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, ressalvado o

disposto no parágrafo 2o desta cláusula.

§ lo. Aos sócios administradores fica vedado a delegação do uso do

nome empresarial.

§ 2'. Os sócios administradores poderão empregar o uso do nome

empresarial na alienação ou oneração de bens do ativo permanente, quer sejam móveis

ou imóveis, desde que com o fim de ampliar os negócios sociais, atender aos interesses

da sociedade e preservar o patrimônio social.

VI - Os sócios administradores perceberão, a titulo de remuneração (Pro-

labore), a quantia a ser determinada pelos sócios que representem a maioria absoluta do

capital social.

VII - As deliberaçÕes sociais, que impliquem em alteração do contrato

social, só poderão ser tomadÍs por sócios que representem três quartos do capital

social.

VIII - As quotas de capital em relação à Sociedade são indivisíveis e a

sua cessão e transferência é permitida, desde que o sócio que desejar ceder ou

transferir as suas quotas, ou parte delas, comunique, primeiramente, os demais, a fim

de que estes, num pr.vo 60 (sessenta) dias, a contar da data da notificação, exercitem
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AGROLUl-A - MECANTZ^ÇÀO RURAI- LTDA
CNPJ N" 78.162.25210001-04

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONTRÂTO SOCIAL
CONSOLIDADO

ü' I6t]
Escri

d,
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Íl

conjuntamente o direito de preferência: somente depois poderá ol'ertá-las a

dos sócios.

Parágrafo Unico. Em não havendo interesse dos sócios ou sócio na

aquisição das quotas, a cessão ou transferência a terceiro só é possível mediante

anuência dos sócios que representem três quaÍos do capital pocial.
!'IX - O lalecimento de qualquer dos sócios não dissolverá

necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos

direitos e obrigações do "de cujus ", podendo nela fazerem-se representar por um

dentre eles, devidamente credenciado pelos demais. 1

§ l'- Apurados por balanço os haveres do sócio falecido serão estes

pagos aos seus herdeiros em dez prestações mensais, vencível a pgimeira delas a partir

de noventa dias, contados da data da liquidação da quota.

§ 2o - Fica facultado, mediante consenso unânime entre os sócios e

herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-

financeira da sociedade.

§ 3'- Os herdeiros do sócio falecido poderão ingressar-se na sociedade,

desde que haja conséntimento dos sócios supérstites que representem três quartos do

capital social.

X - Em qualquer outra hipótese em que a sociedade se resolva em

relação ao sócio, a apuração dos haveres será feita com base em balanço patrimonial

levantado na data da resolução, e o valor apurado será pago ao sócio em dez prestações

mensais, vencível a primeira delas a partir de noventa dias, contados da data da

liquidação da quota.

Parágrafo Único. Faculta-se, mediante consenso unânime entre os sócios

que ficam e o que se retira, outras condições de pagamento, desde que não afetem a

situação econômico-fi nanceira da sociedade.

XI - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo, em 3l de

dezembro de cada ano, ser levantado o Balanço Patrimonial e o de Resultado

Econômico, obedecida as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria.

/
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Parágrafo Único. Os resultados podem ser distribuídos aos'

proporcionalmente às suas quotâs de capital ou, a critério destes, ficarem em reserva na

sociedade.

XII - A participação de cada sócio nos lucros e nos prejuízos será

proporcional às quota de capital que cada um possuir na socladade.
(r

XIII - No quaÍo mês subseqüente ao térmi o do exercício social será

realizada reunião dos sócios para aprovação das contas da administração, do balanço

patrimonial e do de resultado econômico, ocasião em que os sócios poderão examinar

os livros e documentos, o estado do caixa e da carteira d. crtaito da sociedade.

Parágrafo Único. As contas da administração, bem como o balanço

patrimonial e do de resultado econômico do exercício, serpo aprovados pela

deliberação da maioria de votos dos presentes na reunião.

XIV - A convocação dos sócios para as reuniões será feita mediante

comunicado escrito, no qual indicar-se-á o local, data e hora da reunião, bem como a

matéria a ser hatada, para a ciência do ou dos sócios, isto no prazo minimo de oito dias

que a antecederem.

XV - Á responsabilidade técnica da empresa será exercida pelos sócios

engenheiros ANTONIO IZIDORO MAI-UTTA, inscrito no CITEA do Paraná sob n'

9.962-D-PR, com visto no CREA de São Paulo sob n'506.178.105-0/V-SP; LUIZ

ANDRE MALUTTA, inscrito no CREA do Paraná sob n" 21219-D-PR; e SII"VIO

LANGLEBERTO MALUTTA, inscrito no CREA do Paraná sob n'25.725ID-PR, com

visto no CREA de São Paulo sob n' 506.1 I 7.557-8fV-SP.

XVI - O sócio que, por motivo particular, venha a interferir no ou

dificultar o desempeúo das atividades da sociedade, poderá dela ser excluído,

medianÍe a iniciatfua dos sócios que deterem a maioria do capital social, apurando e

pagando os seus haveres sociais (dele sócio excluído) na forma e condição prevista no

§ lo da cláusula dócima deste instrumento.

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão

impedidos por lei especial de exercer suas funçôes, e tampouco so condena

q
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ü

mes descritos no § lo do

1ABEL,. ,IYÀI (,)

que, igualmente, vede o exercício do cargo, por cri

l.0l I do Código Civil.

As partes, por estarem justas e contratadas, assinam o presente

instrumento, em três vias de igual teor, na presença das tesJçmunhas abaixo arroladas,
t\

obrigando-se por si e seus sucessores a cumpri-lo em todos ôs seus termos.

Itambaracá, 22 de maío de 2001
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDAATIVA DA UNIÃO

Nome: AGRoLUTA MEcANtzAcAo RURAL LTDA - Epp

CNPJ: 78.í62.25210001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ne 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que delermina sua

desconsideração para fins de ceÍtificaÉo da regularidade fiscal; e

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1 .751. de 0211012014
Emitid
Válida

dia 2310212015 <hora e data de Brasília> Í---ri

Código de dáo: AE83.7DEB.A2A3.8A44
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

a

\

22t08t2015

W

l7{

2. não mnstam inscrições em Dívida Ativa da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida paÍa todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as

@alíneaS,a.a,d.dopará9rafoúnicodoart,11daLein98.212,de
24 de Julho de 1991.

A aceitaçáo destr certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <hftp:/ 
^,ww. 

receita.fazenda.gov.br> ou <http:/^,vww.pgfn.Íazenda.gov.bÊ.

*
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado daFazenda
Coordenação da Receita do Estado

175

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 01281í'148-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.162.25210001-04
Nome: AGROLUTA MECANIZACAO RURAL LTDA

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 identiÍicado,
nesta data.

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

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍrrmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov.br

J

31t05t2015 -

W

Certidão Negativa

Eúít.rial,ía ol Pt »â (31nftO15 09:*33)
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PREFETTURA DO MUNICiPIO DE ITAMBARACÁ

f'11e. Çe6idie; 5/2015

PÍotocolo: 85820í5 RêguaEnte: AGROLUTAMECANIZACAORURAL

Flnalldado: LICITACAO

Àvará: 54006 D.tâ Abertura: 01/01n995 CitC:

CGCIú: 000000000000054006 AGROLUTAÍ|IECANIZACAORURAL

Cedasbo: 2 00054006 lnscrlgão Municipsl: 54006 CNPJ:781A2.252@01.04

Quadla: Loto: unld.do:

EndêEço: RODRODPR5í7KM15 Nro.: SN 
tQomplsmento: 

MECANIZACAO AGRIC

Bslno: CENTRO Sltuagáo: Normat

Atlvldade Princlpal: EXECUCAO, POR ADM., EMPREITADA

Ressalvado o direit.o da Prefeitura Municipal de -ftambaracá cobrar
dividas de responsabi I idade s do contribuinte acima que vÍerem a ser
apuradas, é certificado que não consta até a pre§ente data, pendências
em seu nome, referente ao imóvel descrito nesta certidão, re.Lativas aos
Trlbutos Municipais administrados pelo Departamento de Tributação e
Fiscalização desta Pre fe it ura

VALIDADE DE ITAMBARACA

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE
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DIRETOR DEPARTAMENTO É FAZENDA
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180 D|A(S) R. 7 de ianêiro de 2015

W

AV: lNT. MANOEL RIBAS, 06 - CNPJ: 76.235.738/0001-08
ITAMBARACÁ - PR

SETOR DE TRTBUTAÇÂO e TTSCaUZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA OE TRIBUTOS MUNICIPAIS
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receitâ Fedêral do Brasil
Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional

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

2ll02:2015 09:44

/

Nome: AGROLUTA MECANIZACAO RURAL LTDA - EPP
CNPJ: 78.í62.2521000í44

constam dêbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensâ, nos termos do art. 15'l da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributáíio Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua

desconsideraÉo para Íins de certificaçáo da regularidade Íiscal; e

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eíeitos dâ ceÍtidáo
negativa.

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, reÍeÍe-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as

contribuiçôes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei n9 8.212, de
24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/iwww.receita.Íazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02t10t2014.
Emitida às d1a2110212015 <hora e data de Brasilia>
Válida
Côdigo certidáo 3882.055C. 1 7 28.0 Ae7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

ldel W

hmp: $ r\\À.rcceita.tazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CeíidaoiCn...

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
Íesponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vieÍem a ser apuradas, é certiÍicado que:

2. não constam inscrições em Divida Ativa da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),

177
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hnps:/,'webp.caixa. gov.br/Empresa/Crl/Crf/ FgeCFS I mprim irPapel.a...
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Cá.Ix,A
catxa EcoNôMrca FEDERAT

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

74t6225210001-04
AGROLUTA MECANIZACAO RURAL LTDA

ROD PR 5T2 S/N KM O / / ITAMBARACA / PR / 86375-000

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

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

Validade: 74/04/20l

Certificação Número: 402233158774333

lnformação obtida em 02/05/2015, às 10:52:55.

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

a L3/O5/2O15

02/05/2015 l0:53ldel

*)M
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PODER JL'DICIARIC
JUSTIÇA DO TRÀBAL]

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀI..HISTÀS

Nome: AGROLUTA MECANI ZÀCAO RURÀI., LTDÀ
CNP,I: 78 .162.252 / 0007-04
Certidão n': 80210203 / 20a5

EPP (MATRIZ E FII.,,IAIS )

às 15:51:54
180 (cento e oitenta) dias, contados da daEa

Expedi
Val-ida
de sua

Çã
de

certifica-se que ÀoRoÍ.urÀ MEcÀNIzÀcÀo RIrRÀL LTDà - EPP (!íÀTRIZ E

FILIÀIS), inscrj.to(a) no CNP,f sob o n' 78,162.252/OOOI-04, NÃO CONSTÀ

do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas.
CerEj,dão emit.ida com base no art. 642-A da Consolidação das L,eis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 20u., e

na Resolução Administ.rativa n' T470/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEanLes dest.a Cert.idão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certsidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeLeci,mentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet (http: / /www. tst. jus.br) .

CerLidão emitida gratuitamente.

I§roR!íÀç.Ão IIIPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senEença condenatória t.ransiEada em julgado ou em

acordos judiciais tsrabaIhisEas, inclusive no concernente aos
recolhimentsos previdenciários, a honorárj,os, a cusLas, a
emolumentos ou a recolhimentos deEerminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

01509 /oB/

Página i d
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(' l{ ÉA httpi. crcaweb.crea-pr.org.bIconsultaslcenidaojuridica.asp?SESS.

CONSELHO REGIONÂL OE ENGENHARIA
E AGRoNoMIÂ Do PARÂNÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regronal de Engenhafla e Agronomra do Paraná-CREA-PR. certifrca que a
empresa encontra-se reqularmente registrada nos termos da Lei {qberal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividadgs no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s)

Certidão no': 20357 / zOLs valid

Razão Social: AGROLUTA veCnntZeçÃO RURAL LTDA
CNPJ:78162252000104
Num. Registro: 12093 Registrada desde : 25101/1994
Capital Social: R$ 1.119.000,00
End€reço: ROD PR 517 KM 15, SN CX POSTAL 21 CENTRO
Município/ Estado: tTAMBARAcA-pn fcEP: 86375000
Objêtivo Social:
Obras e serviços relacionados com agricultura, pecuária, florestas e meio ambiente; obras
e serviços de drenagens, terraplenôgens e estrôdas; obras e serviços de engenharia
agronômica e civil; locação e sublocação de máquinas e equipamentos; e exploração
agropecuária.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

180

et 27 /Q5/2015

Responsáv€l(eis) Técnico(s) :

1 - ANTONIO IZIDORO T4ALUTA

Carteira: PR-9962/O Dôta de Expedição: L9/O2/1981
Desde: 25l01/ 1994
Título: ENGENHEInO ACRÔitOt 10 Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 05 do CONFEA

z - sir-vro LANGLEBERTo MALUTA
carteira:PR-25725/D DôtadeExpedição:0610t/L994
Desde: 28/09/1995 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEInO ACnÔruOUO Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 05 do CONFEA

3. STEFANO MALUTTA
Carteira:SC-1229606/D DatadeExpedição: 06/09/2013
Desde: 24109/2013 Côrga Horária: 20:0 H/S
visto No: 134094 Data do visto: t2109/20t3
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regulôr
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pá9 rna do CREA-PR
(http://wwyv.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 64440/2015, \res ndo a

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

W
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AGROLUTA MECANIZAÇÃO RURAL LTDA
CNPJ 78.162.25210001-04 lnsc. Est 901.691.96-72
Rodovia PR 517 - Km 15 ltambaracá - PR
CEP]8637t000 agíoluta@agroluta.combí

QUALIDADE TOTAL: Nossa meta é a "COMPETITIVIDAOE."

181

DECLARAçÃO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE

A Comissáo de Licitação

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 2/2015.

Prezados Senhores

O signatáÍio da presente, o senhor Antonio lzidoro Malutta, representante legalmente
constituído da proponente Agroluta Macanização Rural Ltda- declara, que utilizará
materiais de boa qualidade constanle no memorial descritivo a serem utilizados na

execução da obra.

Nova Santa Bárbara, 08 de Maio de 20í 5

uta
no 8669435

Anto
R-9962/D

Â ÍoNio rzDm llllrrri
fic.o 1c8.. cStr ao62.oi!i

C*itrtt 0t Frq.&*lC

Fons/Fa-x
(43) 3543-1551
(43) 3543-1404
(43) 3543-1238

W
Depto.
Engenharia/Comercial
Financeiro e RH
Oficina e Compras

Horário Atendimento
08:00-12:00 e 1 3100-17:30
08:00-1 1:30 e 13:30-18:00

J
07:30-11 30 e 13r \
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AGROLUTA MECANIZÂçÃO RURAL LTOA
CNPJ 78.162.2521000'1-04 lnsc. Est. 901.691 96-72
Rodovia PR 517 - Km 15 ltambaracá - PR
CEP:86375-000 agíoluta@agroluta.combr

QUALIOAOE TOTAL: Nossa meta é a "COMPETITIVIOADE."

l8z

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS OE DOCUMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 2/20í5.

Objeto: Contratação de empresa especializada para readequação de estradas rurais
no Municipio de Nova Santa Bárbara-Pr.

O signatário da presente, o senhor Antonio lzidoro Malutta, representante
legalmente constituído da proponente Agroluta Mecanização Rural Ltda., declara que a

mesma recebeu toda a documentaÇão relatrva ao lote único da Tomada de Preços
supramencionada. do Edital e em apreço.

Nova Santa Bárbara, 08 de Maio de 2015

lzidoro Maluta
G n" 8669435

Depto.
Engenharia/Comeícial
Financeiío e RH
Oficrna e Compras

Âr{iorito tzlooRo IALUÍTJ
Fr6.o mnr cnEÂ tü.DPr

catu: or reül;lo

Horário Atendimento
08:00-12:00 e 13:00-17r30
08:00-11 30 e 13:30-18100

7:30-11 30e 13:3G17 30

Fone/Fax
(43) 3543-1551
(43) 3543-1404
(43) 3543,1238
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PREFEITURA MUNICIPAL l3
NOVA SANTA BARBARA

Objeto: Contratação de empresa especializada para readequação de estradas
rurais no Município de Nova Santa Bárbara/PR.

Declaramos que o Engenheiro Agrônomo ANTONIO IZIDORO MALUTA, CREA-PR
no 9962D/PR, da proponente AGROLUTA MECANIZAÇÃO RURAL LTDA, CNPJ n"

78.162 25210001-04, devidamente credenciado, vrsitou o local da execução da Obra

do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígraÍe

Nova Santa Bárbara, 05 de MAIO de 2015

lvan Satihiro gam
Engenheiro Civil do Município

CREA PR 1O44O7ID

Ma luta
R no 9962D/PR

d
Rua \\'altiedo Bitlcncoun dc N'loraes no 222. Ccntro. t {1. -1266-8100. . r- ' 86.15()

Nova Santa Bárbara" I'araná - I - E-mails - lici sb.or.sor.br - *rr u.nsb.pr.gur.br

Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

Ref: Edital Tomada de Preços N'002/2015 - PMNSB

W


