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59" ÁLTERAçÃO DO COUTRÂTO SOCIAL

1s)FlLlAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, no Estado do paraná na Rua

Eugênio Moro n" 1.000 - Bairro Jardim Del Rey - CEP 83090-220 - NIRE

41.9.0142874-8 - CNPJ 77 .371.789nA26-70.

CODIGO CNAE oEScRtçÃo DA ÂTIVIDADE ÂTIVIDAOE

38.114-00 Colela de residtos não peÍigosos Priocipal

CúUSULA OITAVA: As guotas sociais sáo indivisíveis em relaçáo à Sociedade e

nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir, a qualquer título, quaisquer de suas

quotas com as quais participa no Capital Social da Sociedade, a demais sócios ou

a têrceiíos, sem o prévio e expresso consentimênto, por escrito, dos sócios que

representêm a maioria do Capital Social.
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38.12-2-00 Coleta de residuos perigosos Secundária

38.31,9-01 ÊecuperaÉo de suoatas de aluminio Secundária

38.31-9-99 RecuperaÇão de materiais metálicos. exceto aluminio Secundária

38.32-7-00 R€cupeÍaÉo de matêÍiais plástims Secundáriâ

38.394 99 §ecuperaÉo de mateÍiais não espêcificados anteriormenle Secundáíia

81.29-0-00 Atividades de limpeza dê ruâs, varedrÍa e vaÍ.ição Secundá.iê

82.11-3-00 SeÍliços combinados de êscÍitóÍio e apoio admin;straüvo Sec.undáÍia

À valiataal€ dsste docrrnenro, se iDpresso, ftca sujeito à êoÀprovâção dê suà aülenllcidade DoE lespectivos PortaiE.
Intorúàôato sêuÊ lctpêctlwô3 êódtgoÊ dê vêrlflcação

Parágrafo Primeiro: O sócio que pretender alienar, ceder ou transferir suas

quotas, com as quais participa no Capital Social da Sociedade, deverá oferecê-las

iniciâlmênte ao outro sócio, por escÍito, através de notificação, estipulândo o

número de quotas colocadas à venda, o preço, as condiçÕes de pagamento e um

prazo nunca inÍerior a 60 (sessenta) dias para que este exeÍça o direito de

preferência na aguisição, sendo o dito prazo conlado a partir da data do

recebimento da notificação, pelo sócio ou seu procuÍador com poderes bâstântê.
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Decorrido este prazo, sem quê haja interesse do outro sócio na aquisiçáo, as

quotias poderão ser oferecidas e transferidas a terceiros nas mesmas condiçÕes e

desde que os sócios representando a maioria do Capital §ocial não se oponham à

entrada do terceiro.

Parágrafo Segundo: havendo oposição prevista no parágrafo anterior, o sócio

alienante poderá exêÍcer o direito de relirada da sociêdade, mediante apuração de

seus haveres, na forma prevista no parágrafo segundo da cláusula décima quarta-

Parágrafo Terceiro: A todos os sócios será assegurado o direito de preferência na

aquisição das quotas, sernpre de forma proporcional à participâção detida no

Capital Socíal.

GLÁUSULA NONA: Os sôcios reunir-se-ão anualmente em Assembleía Ordinária,

nos termos do artigo 1.078 do Código Civil e extraordinariamente sempÍe gue

necessário, mediante a convocaçâo de qualquer um deles, com 15 (quinze dias) de

antecedência e especiÍicando o dia, a hora e o local da reuniáo, bem como a ordem

do dia e só sobre ela poderá haver deliberação, a menos que todos os sócios

acordem diÍerentemente. Das reuníÕes se ÍaÍâo atas e as deliberaçÕes deverão ser

aprovadas por sócios representando a totalídade do Capital Social,

correspondendo a cada quota do Capital Social, um voto. para que as reuniÕes

possam se instalar e validãmente deliberar, é necessária a presença dos sócios
que representem a totalidade do Capital Social.

Parágrafo Primeiro: Os direitos patrimoniais dos sócios em relaçáo á sociedade

sâo inerentes e proporcionais ao número de quotas possuídas.

Parágrafo §egundo: As reuniões serão presididas pelo sócio que as convocar,
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cabendo-lhe a escolha de seu secretário.

ParágraÍo Terceiro: A Ata contendo as deliberaçÕes dos sócios seÍá arquivada no

Registro Público de Empresas Mercantis.

CLÁUSULA DÉCnilA: A Sociedade será administrada pelos sócios, os quais

poderão nomear diÍetores, sócios e não sócíos, corn poderes e atribuiçÕes de

administrador da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Nos termos do caput desta Cláusula, os sócios nomeiam

diretores da sociedade, FLÓHDO ANTONIO KOWALSKI, já quatificado

anteriormente neste instrumento, como Diretor Geral, e WILLIAM JOSÉ MACEDO

KOWALSKI, já qualificado, como Diretor Adjunto.

Parágrafo Segundo: Os diretores Ícam investidos em suâs íunçôes na data da

assinatura deste instrumento, e permanecerão até sua destituição, a qual poderá

oconer â qualquer tempo, por deliberaçâo dos sócios, titulares da maioria do capital

social.

CúUSULÀ DÉCIMA PRIMEIRA: A representação ativa e passiva, em juízo e fora

dele, nas relações com teÍceiros, perante órgãos e repartições públicas, federais,

estaduais e municipais, ministérios, autarquias, empresas de economia mista e

paraestatal, abertura e movimentação de contias bancárias, assinatura de cheques,

títulos ou ordens de pagamento, assinalura de guias, certiÍicados, faturas,

duplicatas, requerimentos, recibos, notas promissóÍia§, cârtas, petições, defesas e

documentos, bem como a prática de todos os atos relativos à administração

ordinária dos negócios da Sociedade, podendo para tianto assinar todos e

quaisquer documentos pêrtinentes, deveráo ser realizados: (i) pelo Diretôr Geral,
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individualmente; ou (ii) pelo Diretor Adlunto, em coniunto com 1 (um) procurador

para este fim espedalmênle constituído.

Parágrafo Segundo: As procurações outorgadas pela Sociedade deverão (a) ser
assinadas pelo Direlor Geral, individualmente; (b) especificar expressamente os
poderes conferidos; (c) vedâr o substabelecimento; (d) contêr prazo de validade de

no máximo 01 (um) ano.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade e a Íestriçáo quanto ao
substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a âdvogados para

represêntaçâo da Sociedade em processos judiciais ou administrativos 
.

,
cLÁusuLA DÉClÍrlA SEGUNDA: A remuneração dos diretores será estabelecida
pelos sócios representando a maioria absoluta do Capital Social.
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Parágrafo Primeiro: Os atos ou documentos que onerem a sociedade ou

desonerem terceiros de obrigações para com a Sociedade, a preslação de fianças

e avais, contíatação de empréstimos ou financiamentos de qualquêr natureza,

assinatura de cédulas pignoratícias junto a quaisquer estabelecimentos de crédito,

investimentos, movimenlação de aplicaçôes financeiras, alienação, cessão de uso

ou oneraçáo de bens do ativo permânente sob qualquer forma, assinatura de

escrituras públicas ou quaisquer documentos relativos à transações com bens

imóveis de propriedade da sociedade e/ou instituição de garantia real (hipoteca,

alienação Íiduciária, entre outros) assim como, a constituição de garantias em favor

de terceiros, incluidas as de Íiança de licilagão (Bid Bond) e de garantia para o

cumprimento de desempenho de obrigação contratual (Performance Bond),

deverão, sob pena de não produzirem efeilos perante a mesma, ser assinados pelo

Diretor Geral, individualmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O ano social coincidirá com o ano civit devendo

a 3í de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço geral da sociedade, bem

como, do Balanço de Resultado Econômico, obedecido as prescrições legais e

técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuidos aos sócios

proporcionalmente as suas quotas, com as quais participa no Capital Social da

Sociedade.

Parágrafo Primeiro: Poderâo, no entanto, serem levantados balanços e

elaborâdãs demonstrações ftnanceiras intermediárias, a crÍtério dos sócios, para

atender aos interesses dos negócios sociais e legislação pertinente.

Parágrafo Segundo: Até o Íinal do 40 (quarto) mês, seguinte ao término do

exercício social, os sócios deliberarão sobre a prestação de contas dos diÍetores, e

se Íor o caso, designará novos diretores.

Parágrafo Terceiro: Os lucros líquidos anualmente obtidos terão aplicação que

lhes for determinada pelos sócios em comum acordo, garantida a todos os sócios

o percentual de 50% (cinquenta por cento) a título de dividendo mínimo obrigatório.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese da sociedade, em razão de insolvência,

ausência, morte, incapacidade ou retirada de qualqueÍ dos sócios, tornar-se

unipessoal, observar-se-á o prazo de 12 (doze) meses pam a recomposição do

quadro societário ao mÍnimo determinado pêla legislaÉo em vigor.
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CLÁUSULA DÉCffiA QUARTA: A insolvência, ausência, morte, incapacidade ou

retirada de qualquer dos sócios, não dissofuerá a Sociedade que prosseguirá com

os sócios remanescentes, a menos que esles Íesolvam liquidáJa.
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Parágrafo Segundo: Os haveres do sócio insolventê, ausente, falecido,

incapacitado ou retirante seráo calcufados com basê no valor pat.imonial, apurado

em balanço. levantado exelusivamente com esta Íinalidade e relalivo ao mês

subsequente ao evento e pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas,

vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias depois de apresentado à Sociedade

notificação judicial que permita formalizar a operação, inclusive perante o Registro

Civil.

CLÁUSULA DÉCmA QUINTA: Na hipótese de fatecimento, os herdeiros do "de

cuju§" poderão exeÍcer a sucessão, podendo se fazer Íepresentar por um entre

eles, enquanto indiviso o quinhão.

CúUSULA DÉCIMA §EXTA: Mediante acordo com os demais sócios, poderão os

herdeiros e sucessores do "de cujus" ingressar na sociedade, caso não haja

impedimento legal quanto à sua capacidade civil.

CLÁUSULA DÉclMA §ÉTtútA: Em caso de dissoluçáo da Sociedade, os sócios

deverão repartir o Patrimônio de forma proporcional à sua participação no Capital

Social, com base em balanço levantado com esta Íinalidade.

CLÁUSULA DÉClilA OITAVA: Os diretores dectaram sob as penas da Lei que

não estÉio impedidos de exercer a administração da sociedâde, por Leiespecial, ou

em virtude de condenação criminal, ou poÍ se encontÍar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o aesso a cargos públicos, ou por crime 
.

falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, peculato, ou contra a economia /.,1

popular, contÍa o sistema Íinanceiro nacional, contrâ normas de dêfesa da

conconência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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se. nr,tenlçÁo Do cor{TBATo soclÁr,

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento,
juntamente com duas testemunhas, em 01 (uma) via de igual teor e íorma,

obrigando-se por si e seus sucessoaes e herdeiros a cumpri-lo em todos os seus

termos.

Curitiba, 12 ulho 2017

FLÓR KOWÂLSKt

\

wÍL J CEDO KOWÀLSKI

Angelo B Filho

RG. NO 1 .95H - SSP/Pr.

Testemunhesj----\

lt '>itfr'n^{ 1*/- B."trií Rri"
RG. No4.976-í51-1 - SSP/Pr.
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Rua Bruno Filguêira, 2434
BigOrrilho

80710'530 Curitiba {PRt

n2't

Paviservice Ergenharia e §erviços Ltda'
Rua Bruno Filgueira, 2434 - Bigorrilho - Curitiba I Parãná - CtP 80.710-530

Fone 41 3388 ' 7923
pavisêrvice@pãvi.com.br

Eil§g x§an t §tf;l,tl8§

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr
CNPJ : 95.561.08A/00A1 -60 - Fone/ Fax - (43) 3266-81 N)

ReÍ. Cotação

Vimos atravês deste, apresenlar nosso Orçamento, em resposta à solicitação recebida em

20t10t2017.

Valor

unitário

Serviços de desobstrução de galerias de âguas pluviais do

Municipio de Nova Santa Bárbara

Diária

Valor de 03 diárias: R$ 10.126,80 (dez mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos)

Prazo de validade da proposta 60 dias;

Taiana Arthur

Gerente Adm.

cPF 029.695.939-12
RG 6.120 686-8

Item Descrição Unid

R$ 3.375,601

I



http://www.receita.fazenda.gov.br/Apl icacoeS/ATSPO/Certidao/C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÀO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVTCOS LTDA
CNPJ: 03.210.810/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fêderal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que detêrmina sua
desconsideraçâo para fins de certiflcação da regularidade fiscal; e

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de entê federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçâo do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paégÍafo único do art. 11 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidâo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov bÊ ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidáo e ente com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1 .751, de 0211012014
Emitida à ia27h112017 <hora e data de Brasília>
Válida ate
Código de
Qualquer ras menda invalidará este documento
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CAIX,Á ECÔNÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03210810/ooo1-60
RAZãO SOCiAI! PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Nome Fa ntasia: PAVISERVICE

Endêreço: R BRUNO FILGUEIRA 2434 / BIGORRILHO / CURITIBA / PR /
80710-530

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:21/1712017 2 t2/2077

Certificação Número: 2 t1-2 31464263484

Informação obtida em 05/12/20]-7, às 16:12:17.

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

Página 1 de I

m§§IG!@

(]33

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 0511212017

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.



NüMERO n,
t., ! iJPREFEITURÂ DO MUNICIPIO DE ÂLMIRANTE TAMANDÂRÉ

ESTADO DO PARÂNÁ
SECRETARIA DE FAZENDA

DEPARTÂMENTO DE TRIBUIAçÃO

GERT}DÃO NEGATIVA DE DEBITOS

NOMÊ / RAZÃO SOCIÁL

6657

VÁLIDOATE

28t1?,2A17

SANETRAN . SANEAMENTO AMBIENTÂL S/A . CNPJ 95,391,87610001.12

RÊOUEREN'TÊ FINÀLIDADÊ

CADASTRO/LICITACAO

CERTI FICÂMOS OUE AÍÉ A PRESENTE OATA NÃO CONSTÁ DÉBITO
TRTBUTÁRrO RELATTVO A{S} tNSCRTCÃO{ÔES) ABATXO CARACTEBIZÂDÀ(§).

NDEREÇO / LOCAL

20882 99.09.00.105 0540.001.000 I ven louen eeRrolr PR416

oTsLoco-AP-ro
I oorsg

20883 99.09.00 105.0541.001 .000 VÉR ÂDMÂR BERTOLLI PR 418 6C51

32158 VER ADMAR BERTOLLI PR 418 06í59

8902454 COLÊTÀ DE RESIDUoS NÁ V€R ADMAR BEBTOLLI PR 418

TAMANDÂRE(PR), 28 de Novembro de 2017

At

I ! !ll! il
ALMI

Lee Carlos
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Almirante Tamandaré
Prefeitura da Cidade

Secretai'ia eb Fa:enda

I
I
T

ll
!

CERTIDÃO CADASTRAL

Certificamas pare os devrdos frns que, aos 27 de novembro de 2017 eÍ, busca nos
afliuivos do cadastro de Pessoas Jurídicas desla Prefeitura, no que tafige tributos
imobiliários (lotes/áreas urbanas), E lrCOÀrfRÀn4OS regslrados sm name da empresa
"SÁI\rEIRÁÀ, SAÂIEAU€N7O ANIBIENTAL §lA" com CNPJ: 95.391.876/0001-12,
estabelecida na Rodovia Ver- Admar Eeftolli Pr Km 418 no. 6159 Cachaeira - Almírante
Tamandaré - Pr, com o ramo de ativÍtlades de COLETA DE RES/DUOS 

^lÁOPER/GOSO§ LACAçAO D§ OUTROS ME O§ DE IFÁN§PORIE ff/q O ESqECIFICADOS
ÂNTERIORMENTE, SEM CANDUTAR; ALUGUEL DE MAQUTNAS E EQUTPAMENTAS
PÁFÁ CONSIÂUçÁO SEM OPERAOOR, EXETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ourRÁs
MÁQUINÁS E EQUIPAMENTOS COM§RCIA'S E /NDUSIRIÁIS NÁO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE;USINA DE COMPOSTAGEM; TRATAMENTO E D/SPOS/ÇÁO OE
RESIDUOS NÁO-PER'GOSOS; COLEIÁ OT fiES'OUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES
RELACjONADAS ,4 ESGOIO,ÊXCETO Á GESIÁO DE REDE§ A2@uas) inscnçõês
câdâslrals no.99.09.0A.1O5.0540.AA1, 99.09.00.1A5.0541.001, as gxêis sê enconlram ém
dia com seus Tributos Municlpals lmobiliâios eÍé a prêsêrre daÍa.

Ficam, todavia resss/vados os dil'efios da Fazenda Pública de cobrar
débitas ql,e venham a s@r postariarmente apurados.

E,'para clareza, firmamas a presente ceiidáa, para lins de LiCITAÇAO.
Validade 30 Dias

Almkanle Tamandaré (PR), aos27 de novetnbro de 2A17.

S{r",-r,-5",-6L
Elenice Buzato

Depaítamenio de Tributação

ffi.§.$lsP^L

l? r$i. U

Âl.it.ÍÂrlAl§ÂnÉ

Av. Érnilio Johnson. J60 - Almimnte Tamnndiué, Puraná - 369ç8600
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PÂVISERVICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
3s'ALTBRAÇÃO CONTRATUAT E CONSOLTDAÇÃO D()

CONTRÂTO SOCIAL
CNPJ No 03.210.81010001-60 NIRE 4DA4125646

YOLTS LOCADOR^ DB VEÍCULOS LTDA., pessoa juridica de direiro

privado, com sede e Foro na cidade de Curitiba/Plt na Rua Bruno I:ilgueira, no

2434. baino Bigonilho, CIIP: 80710-530, inscrita no CNPJ sob n'

21.I35.847/0001-53, registrâda na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o

NIRE 41207946764, representada por scu sócio lvíarcclo Crivano Lo

brasileiro, natural de Sào Luiz Conzaga/l{S, casado sob o regime de €omunhão

pareial de bens com Luciana llaag Alvim Rezende, nascido em 06/1111973,

advogado, inscrito na OABiPR sob o n'25.599, inscrito no Cadastro de Pessoas

Físicas do Ministério da Fazcnda sob o no- 857.519.289-20, residcntc e

domiciliado na Rua Fausto Fressato no 87, bairro Bigonilho. em Cluritiba/l'R.

CEP:80.710-090; e

YAZ ADMINISTIfÀÇÃO E PARTICÍPAÇÔES LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, com sede nâ Rüâ Bruno i'-ilgueira n' 2434, baino Bigorrilho,

em CuritibalPR, CEP 80.710-530, inscrita no CNPJ sob n" 09.664.813/0001-

50, com seu contrato social arquivado nâ Junla Comercial do Paraná sob o n'

41206195510. por despacho em sessão de 15.05.2008. represcntada por seu

adnrinistrador GUILHERME GOLIN MACIIDO, brasileiro, natural de

Curitiba/PR, nascido em 02 dejulho de 1974, casado sob o regime de separaçâo

totâl dc bêns" engenheiro civil, portador da Carteira de ldentidade Civil n'

4.337.8 i 5-5lSSP-PR, inscrito no Cadaslro de Pessoas lrisicas do Ministério da

Fazenda sob o n' 020.136.599-54, com endercço profissional na Rua Bruno

Filgueira n'2434, Baino Bigorrilho em Curitiba./PR, CIP n' 80.710-530.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada PAVISEIfVICE ENCENHÀRIA E

SERVIÇOS LTDÂ., com sede na Rua Bruno Filgucira nn 2434, Baino Bigorrilho cm

I

ljsPAÇO RESIRVÀDO r'^RÀ 
^Iji 

UNTIC^Ç I]^ II]CFPAI - JIJ}.ITA COMDRCIÂI. DO IJS]NI)O PARÂNA

.)

CERIIIICO O RBGISTRO EM 29/05/2OL7 11r00 SOB N" 41901680994.
Ptotocoúo: 772420725 DÊ 25/05/2071- CóDrcO DE VERTFTCÀÇÃO.
11?01961276. IIIRE! 41901680994.
PÀVTSEIVICE E![GErrrrÀ.RrÀ E AEBVIÇOA Í]rDÀ

JUNIÀ COÀ4ttCt^I
DO PÁ8ÀrU{ Llbê:.tâd Boguâ

6ECRBIÀ!tÀ- OEtÀr,
clra.rrlB,29/05/2017

9w. êüprê8âtacLI.pr. gow.br

À walidadê destê docunênto, Éê irpÍeÉÉo, fica Eujêito ã c@prowação
Iaf ôr!â!a!o sêu6 rêEpêcr1voê cóé1go8

a autênticidadê aoE rêEpêctivoÉ poltaiÉ
.Mcação

1.

ã
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Curiliba/PR, CEP n' 80.710-530, registrada na Juntâ Comercial do Eslado do paraná sob

o NIRE 41204125646 em sessão de 08/06/1999 e trigésima quaÍa alteração contratual

arquivada sob o no. 2017161776, em sessão de l6/03t?017, inscrira no CNPJ sob o no.

03.210.81010001-60, resolvenr, de comum acordo, alterar o contrato social mediante as

disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CLÁU§LILA PRIMEIIIA * .A sociedade resolve nesro riata abrir unra iilial que se

localizalii na citlade tle Cianorte-PR. nn Avenida Aíhur lvl. Thor»as, n' I 82, Bairuo: Zona

06. CEI): 87.205-(,1 ti-

Parágrafo Único: As atividades exereidas na li]ial serão as seguintes:

tiNGt:.N] t,ltU/1 SÁNI'Ii.RL4 t1 ÁÀ1t]lENTAL pre:it?rÇtio tle sen,iços.

planejuntntu. udmülistruÇiio. consultoriu, ussessorkr e cxecuçtio le 1».ojetos t
obrtrs: de akrxts snni!úrias (operaçíu e nanuÍet1Ção); !i»t1tc:o m'bunu;

mctnejo ele resíduos sólidos urbanos (não perigoso.r) industt'icti.ç, do»ticiliares

e de saúde; relutórios de intpacto a»rbiental t recuperação tle áreos

degradadas: implantaçiits de puisugisnto: ujordinumenlo: e co serro\'ào e

monutençiio de parques, preços e .jn'dins.

ENGElllllRIÁ DE 'fR INSPORTE - prcstação de serúços. plane.jantttto,

utlninitlrução. consulln'io. o.r.sessr»'i« e execuç'tio de proietos e obra.y: de

t:ut'gos e gerd: de tole,iais e prod os; dr uwtérios printus e dt resídtuts

w'banos, por'.|íelunento. locução cu operação própría

PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
35"ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAÇÃO DO

CONTRATO SOCTAL
CNPJ No 03.210.810/0001-60 NIRE 41204125646

r-L;
lruute (ourlcrm !

ôô ÊÀlÁ\rÁ I

r
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rsP,\Ço REsliRvÂDo IÂR:\ Âl]TUNTIC DÁ IIJCEPÂR , JIJNTA COMFRCIÂI- D('} Ii§'TÁ I)O PAItÀNtr

CERIIFICO O ÀEGISTÀO Ét 29/05/20L1 11r00 SOB til' 41901680994.
pnorocolo: L72120725 DB 25/05/20L7. CóDrGO DE vERrFrCÀqÃOr
LL1 0L96L27 6. Ntnl: 4190168099{.
PÀVISBRV]CE ENGBNEÀXIÀ É SEÀVIçOS Í,tDÀ

Libêrtad Boqua
sacRrrá!rÀ -sBnàt

cvRÍ|IÍB^,29105/2011
9w. êoprsE.f actr.pr. gov.br

À validadê dê6tê docrEsnto, Eê friprêsEo, llca sujêlto à coDprovâção de
InfôIllado E6u6 rêEpêéttwôÉ cód1goê dê

sua âutênttcidade ao8 !êEpêctivoÉ pôrtaiE.



c{5
PAVISERYICE ENGENHARIA E §ERVIÇOS LTDA.

3s" ALTERÁÇÃO CONTRATUÂL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

CNPJ No 03.210.810/0001-60 NIRE 412A4125646

CLÁUSULA Sf,cUNDA - Em virtude da deliberaçâo acima resolven os sócios por

unanimidade alterar e consolidar o Contato Social, para que passc a vigorar na integra

com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIÀL CONSOLIDADO DA SOCIEDADB
PAVISERYTCE ENGENHARIA E SERVIÇOS LDTA

NrRE 41204125646

VOLTS LOCAI)ORA DE VEÍCULOS LTDA., pessoa juridica de direito privado,

com sede e Foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Bruno Filgueira, n'2434, baino

Bigonilho, CEP: 8071 0-530, inscrita no CNPJ sob n' 21.135.8 4710001-53, registrada na

Junta Comercial do i:rstado do Paraná sotr o NIRE 41207946764, representada por seu

sócio Marcelo Crivano Lopes, brasileiro, natural de São I uiz Gonzqga/RS, casado sob o

regime de comuúão parcial de bens com Luciana Haag Alvim Rezende, nascido em

06111/1q73, advogado, inscrito na OABIPR sob o no 25.599, inscrito no Cadastro de

Pessoas Físicâs do Ministério da Fazenda sob o no &57.519.289-20, residente e

domiciliado na Rua Fausto Fressalo nq 87, bairro lligorrilho, em Curitiba/PR" CEP:

80.710-090; e

YAZ ADMIMSTRÁÇÀO E PARTICIPAÇÕE§ LTDA., pessoa juridica de direito

privado, com sede na Rua Bruno Filgueira n' 2434, bairro Bigorrilho, em Curitiba/PR,

CEP 80.710-530, inscrita no CNPJ sob n'09.664.813/0001-50, com seu conlrato social

arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o no 41206195510, por despacho em sessão

de 15.05.2008, represenlâda por seu administrador GUILI'IFIRME GOLIN MACEDO

3

{,ii1i
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lisPÀÇo Rtist:RvÂDo p t{^ 
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NICAÇÁo D^ JUCIPAR - JUNTA COtrt[RClÀL DO ESTADO P^ftA]ia

cERTIFIco o RaclatRo ÉB 29/05/20L7 11;00 soB N' {1901680994.
pRorocolo: L7242o725 DB 25105/20t7. CóDIGO DE VEIÍFrCÀçÂO,
1,1,70L96727 6. lrrRÊ: 41901580994.
EÀVIAEIVICB ENGENEÀBIÀ E SEIVIÇOA I.TDÀ

ÍJNrÀ Co^rfaclÂr
Ôo PÀR'Àr.r./\ !1bêrEaal Bogua

5 ECREIÀRIÀ- GERÀL
crrrrrrBÀ,29l05/201?

Iw.ep!êsa!êclL.p.,gov.b.

À vall.dâde dêsLê docuouto, 66 i!prá68o, fica Éuj6ilo à cônprovaçãô dê suâ âutêltlcldade noE re6pêctlvo6 pollaiE.
InforDddo BeuÊ rêBpêcttvôâ êódtgôs dê veriflcâção



clS
PAVISERVICE ENGBNHARIA E SERVIÇOS LTDA.

35',ALTnLAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

CNPJ No 03.210.810i0001-60 NIRE 4t204t2s646

brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 02 de julho de 1974, casado sob o regime

de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Caíeira de ldentidade Civil n"

4.337.815-5/SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda

sob o no 020.136.599-54, com endereço proÍissional na llua llruno Filgueira no 2434,

Baino Bigorrilho em Curitiba/PR, CEP n' 80.710-530.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada PAYISERVICE ENGENIIÂRIA E

SÊRVIÇOS LTDA.. com sede na Rua Bruno Filgueira n" 2434, Baino Bigonilho em

Curitiba/PR, CEP n' 80.710-530, registmda ns Junta Comcrcial do Estado do Pamná sob

o NIRIi 41204125646 em scssão de 08/06/1999 e trigésima quarta alteração contralual

arquivada sob o no. 2017161776, em sessão de 16103120l'1 , inscrita no CNPJ sob o n".

03.210.810/0001-60, rssolvem enr comum acordo, consolidar o contrato social, mcdiantc

as disposiçôes estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CAPI'IUI,O I

Denominaçâo. Sede. Foro e Prazo dc I)uração

CLÁUSULÀ PlllMItlRÀ - A socieclade, coxstituida sob a fornra de sociedade

cnipresária limitatJa, adota a denominação social de PAVISLIRVICIi IINGENFIARIÂ Il

SIjRVIÇOS l.'l'DA.. e é regida por cslc conlrato social e pelas disposições lcgais

aplicáveis.

ParágraÍo Único: A socieiiade adota o nome fanlasia de "PAVISIRVICE"'

CLÁIJSULA SIiGUNDA - A socicdade tern sua sede social na Itua lJruno FÍlgueira n'

2434. Bairro lligorrilho cnr Lluritiba/l'l{. CIIP n'80.710-530, podendo irbrir, cncerrar.

transferir e nrântcr tlliais, cscritórios, agôncias de represcntaçõcs ou srtcursais em

4

Es'aqu *usrtwam pAR^ 
^ut 

EMrtcÂÇÀo D^ JtJcuPÂR - JUNTA coI'tERCl^|. Do tis'lâDo PÀltANa

CERTIrICO O lEgIStiO Elí 29105/20L1 11r00 608 x' 111901580994.
pRorocolro. 172a20?25 DE 25/05/20L7. CóDICO DE VERrEICÀçÃO,
11?019612?6. IIRE r {190168099{.
pÀvr8Etvtca t[cENaÀtrÀ E sBrvtços L?DÀ

,uNI^ Corrf RCtAl,
DO P^t^N,r{ Llb.rtrd Bogu.

gEcRETÁ,lrÀ- cBtÀ!
cstl.rrB,2I/o5/2oL7

9w,.!pÍaaâlacIl.pr-gov.b!

À e.lldâdê dêEtê docrlnânto, r. feprê3Eo, ftca .ül.tto à corprov.çáo dê suâ âul.ntlcld.d6 noB rsÊpêcttwôÊ portâlB
trfonoüaio s.us r.spscllvô. cóattgoÊ d. v.rlf1é.çIô
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cfi
PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

35'ALTf,RAÇÃo courRaruAI, f, coNsolrDAçÃo »o
CONTRATO §OCIAL

cNpJ No 03.2r0.810/0001-ó0 NIRE 41204125646

qualquer localidade do pais e do exterior, por deliberaç.fu dos sócios que deteúam a

maioria simples do capital social.

l'arágrafo Único: Â sosieilade possui lllial na cidade tle Cianor-re-PR, na Avenida Arthur

lvl. 'fhornas. no 182. Bairro: Zona 06. CEP: 87.205-tll 8.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é por tcmpo

indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 08/06/,l999.

CAPiTULO II

Objeto Socíal

CLÀUSUL^ QUAIII'A - À Sociedade lem como objetivo social as seguintes

atividades:

1) ENGENÊIÂRIA CIVIL E ELÉTRICA * prestação tte serviços, planejamento,

administração, consultoria, assessoria e execução de projetos e obras (construção,

reformas, conscrvação e mânutenção): civis; rodoviárias; ferroviárias; portuárias;

acroporuáÍias; de saneamento básico; obra de artes especiais; obras de arte

corÍentes; drcnagens; dragagens fluviais e marílimas; fundações; sondagens;

montagem e instalação e gestão de sistemas e equipamentos de iluminaçâo e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

2) ENGENHARIA SANITÁRIA E 
^MBIENTAL 

- prcstaÇão dc serviços,

planejamento, admini$ração, consultoria. âssessoÍia e execução de projetos e

obrâs: de alerÍos sanitários (operação e manulenção)i limpeza ürbana; manejo de

resÍduos sôlidos urbanos (perigosos e não perigosos) industriais, domiciliares e de

saúde; relatórios de inrpacto ambiental e recüperação de áreas degradadas;

5
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inrplantação de paisagismo; a.iardinamento; c consenaçâo e manuteução de

parqrrcs! praças e jardins.

3) llNGliNI-iz\lU^ DE TR^NSPORI'E - prcslaçãô de serviços, planejamenro,

administração, consulloria, assessoria e execução dc pr.ojctos e obras: de cargas

cnr geral: de tnateriais e produtos; dc matérias primas e de rcsíduos urbanos, por

l'retancnto, locação ou opcração própria"

4) FINGIjNI ll\RIA Dll TRÁFEOO - prestação de serviços, plancjanrcnro,

adminislração, consultoria, asscssoria e cxecução de projetos e ol:ras: tle

montagcm, instalação, operação, processamento dc informaçõcs c imagens,

Iocação, mônitoramiinlo, manutcnçãô c reparação de equiprut:entos

eletroeletrônicos, radarcs (estáticos e nroveis), soltwares e aplicativos para

conlrole, Íiscalização e gercnciamenlo de rral-cgo dc vciculos cm sistelnâs vários,

uLbanos ou não, sinalizaçâo c pintura dc faixas. placas e vias urbarras e

rotloviárias.

5) I.OCAÇÃO Ij MANUl'llNÇÀO - locação e manutcnção dc vcículos lcves c

pesados, maquinas e cquipamentos de pequeno, médio e grande porte.

6) lNDlJSll{lA Il COMEIiCIO - lndustrialização, exploração e concrcio dc

produtos âstãIticos e pétreos.

7) INCOÍ{POI{AÇÃO, LOCA(rÃo E coMtjRCI0 DE IMOVEIS - incorpolação.

alugucl, compra c vcnda dc bens c inróvcis.

8) l'R^NSPOR'flt RODOVIÁRIO l)tj Ci\]t(lÂS - rrânsportc Íodoviário leito por'

cstradas, rodol,ias, ruas e outÍas vias pavimentadas ou nâo com a intenção de

môgimentar matcriais. pcssoas ou animais de um detelminado polrto a outro-

S) TEI-IICOMLJNICAÇÔES - serviços de comunicaçào mullimídia - SCIVI,

provcdores de acesso as redcs de comunicaçõcs.

,l

.t
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10)INSPEÇÂO VEICULÂR - inspeção veicular ambienlal.

l'arágrafo Único: A-s atividedcs excÍcidas pela Íilial são as seguinres:

IINGENIIARIA SANI I'ÁRIA E AN4lllENl'AL - presrâção de ser\.iços. planejarnento.

atlnrinistmçâo, consultoria, assessoria e execução de proietos e olrms: de alen'os salritririos

(operação e manutençào); limpeza urtrana; ntane.io de rcsíduos sólidos urbauos lniro

perigosos) industriais. donriciliales e dc saútlE; relatórios tle impircto antbicntol e

recupr:ração cle áreas degrar.ladas; irnpl{ntação dc paisirgisrno: ajlrdinanrento: e

c(rnser\,âção e rrranutenção de parques. praças e jardins.

Í1.;.,\(lllNI'IARIA DII 'IRAnvSPOR'I'Fi - prestaçào de selviços, plarle.'anrer)to.

adntinistração. consultoria, assessoria e execução dc projctos c obras: de cargas ern geral:

rle malcliais e produtos; de mtrlérias prirras e dc lesitluos urbanos. por lietanrento.

lucaçilo ou operaçrio ;.rri, pria.

CÀPITULO III

Capital Social

CLÁUSUI,A QUIN] ir - O eapital social ó dc R$ 12.605.000,00 (dozc nrilhõcs

seisc.rltos c cilco mil reais), represcntado por l2-605.000 (doze nrilhõcs seiscctttos c

cinco míl) quotas de capilal social no valor nomirtal de R$ 1,00 (um real) catla uma,

lotalmcnte subscrito e integralizado, enr moeda corrente dô país, distribuído da segttintc

i'ornra:

t:

T
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Sócios
Participação

.t/,

Qtdc.

Quotas
Valores em ll$

Vtllts Locadora de veiculo Ltda. l5 1.890.750

YAZ AdmÍnisttação e

Participações i,tda.
8i t0.714.2s0 R$ t0.714.850,00

'fotais 100 12.605.000 R$ 12.605.000,00

CLAUSULA SEXTA: A rcsponsabilidade de cada sócio e reslrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem pela integralização do Capital social.

CLÁU§ULA SÉTIMA - É expressamente vedado â qualqucr dos sócios ceder ou

§ansferir suas quotâs, no lodo ou em pârle, sem o expresso consentimento dos quolistas

quc rcpresenlem 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

Parágrafo Único: Se autotizado a qualquer sócio a alienação de quotas prevista§ nesla

cláusul4 o sócio alienânte deveú notilicar por escrito os demais sócios, discriminando-

lhc o preço, lbrma e przvo de pagamento, paÍa que estes exerçam o direilo de preferôncia,

o que dever:{ fazcr dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da

notilicação.

CLÁUSULÀ OITAVA - O aumento de capital social deverá ser aprovado pelos sócios

que Íepresentam 75% (sctentae cinco por canto) do Capital Social.

Parágrafo Primeiro: Se um dos sócios nào puder efetuar o aumento coresPondente a

sua paÍicipação na sosiedadc, ser-lhe-á assegurada a subscrição das quotas sociais

necrssârias a manulcnçâo de sua paÍicipação. cabendo aos demais sócios ratear entre si

8

t\

lisl'AÇo ltl,:slllav/U)o PAR^ 
^
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R$ 1.890.750,00

,.1

4.,\\

CERTITTCO O REGI§TRO Elí 29/05/2OL7 11:00 SOB N' 41901680994.
PROÍOCO,,O: !72420725 DB 25/A5/2OL7. CóDrGO DA VERrFÍCÀÇÃO,
11701961276. r[IPl: 41901640994.
PÀVISERVICE ENGENEÀIIÀ E SERVIçOS LrDÀ



n

PAVISERVICE ENGENHÀRIA E SBRVIÇOS LTDA.
35" ALTDnAÇÂO CONTRATUAL E CONSOLTDÂÇÃO DO

CONTRATO SOCIÀL
CNPJ No 03.2I0.810/000I-60 NrRE 41204t25646

o v:tlor necessário â sua integraiização, Para usuliuir de tal bencficio o sócio intelcssado

devcra manilcstar, na reunião dc sócios que delibcrar,qobrc o aumcnto, a impossibilidade

de eletuar o aponte de capital, bcm como a intenção dc exercer o dircito prcvistc.r no

presentc dispositivo.

Parágraío Segundo: O sócio que exercsr o diÍeilo previsto no parágrafo anterior devera

rccmbolsar aos demais sócios o vâlor corÍespondenle a integralização das quotas sociais

por ele subscritas, no prazo de 6 (seis) meses, devidamente corrigido pelo IGP-M e com

a incidência de juros dc l2Yo \dot-e por cento) ao ano. Nâo sendo efeluado o reembolso

no prâzo eslipulado, tais quotâs sosiais serão distribuidas proporcionalmentc enlre os

sócios que ralearam o valor e elas correspondente, com a consequcnte diluição e

redisrribuição de participagn do sócio inadimplentc.

CAPITULO IV

Da Adminislração da Sociedade

CLÁUSULA NONA -Â administração da Sociedade caberá ao Administrador não sócio

CUILTIERME GOLIN MÁCEDO, ao qual cabeni privativa e individualme e o uso

do nome empresarial c a sua rcpresBntação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com

toda amplitude de poderes para a pratica de lodos os alo§ necessários a administmção da

sociedade, sendo, entrctanlo vedado o §eu emprcgo em operações Õu negôcios estÍaúos

ao objelo §ocíat, podendo represenÍar perânte óÍgãos públicos e privativo§, Repartiçôes

Públicas Federais, Municipais, Áutarquias, Cartórios' DDI'RÂN, IAPAS' INSS' tiBC'Í',

cR[4, CIEE, Ministério do Trabalho, sindicaro, conconência Publica, Receita F'ederal.

Rcceila Estadual, Comercio e lndústria, demitir c contralar funcionários, participar dc

lieitaçõcs c tomadas clc preços, pregoes' iormular ofeías e lances de prcços' negociar

I
tisPÂço RUSERV^DO PARi 

^u1'
ÍJNTICAÇÃÔ DÀ JI,I'I'I'AR - JI.] Nt A CONltiÍtClAl. I]o TSI'ÂDO PARÀNí

CERTTATCO O RECTSTRO Eri 29/05/20L7 11:00 SOB N' '11901680994-pRorocor,o: L72420725 DE 25/05/20L1. CóDÍCó DE VERTFTCÀÇÃO,
tl70r96r27 6. NIRE! {1901680994 -

PÀVISEEVÍCE ENGENEÀIIÀ E SÉRVIçOS L,rDÀ
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lances dirctanrente com o Pregoeiro, produzir e apresentaÍ documenlos, firmar recibos,

guias, termos, declaraçõcs, requerimentos, folhas ou liwos, efeluar recadastramcnto.

cobrar e receber ludo quando ibr devido à sociedadc, gerenciar a área contábil, juridica e

de recusos humanos, a movimenlação bancaria e Í-rnanoeira, a prcstação de avais,

endossos" fianças, empréstimos ou cauções de favor, ou assumir obrigaçôes seja em lavor

de qualquer quolista ou de tercciros, bem como onerar ou alienar bens moveis e imóveis

da sociedade sem aulorização expressa do outro sócio.

Parágrafo único: Podcrá ser nomeado administrador não sôcio, desde que aprovado por

sócios que rcpresentem 757o (setenta e cinco por cenlo) do capita[ social.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios representantes de 75oÁ (setenta e cinco por cenlo)

do capital social podcrão estabelecet as retiradas mcnsais a título dc pró-labore nos

valores que cntenderem adequados, respeitando, conludo, os limites impostos pelo art.

i059 do Código Civil de 2002, bem como poderão deliberar acerca do pagamerlo de

juros sotrre o capital próprio de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIIIA - Os sócios declaram que nãô cs1ão incursos cm

qualquer penalidade da lei que os impeçam de exerccr atividades mercantis.

Parágrafo úirico; Os adrninistradores declaram, sob as penas da lei, de que não estâo

impedidos de exerccr a administração da sociedade, por 1ei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se enconlrarem sob os efeitos dela, a pena que vede' ainda

que lemporâriamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, dc

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ôu conlra a economia popular,

10
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conlrâ o sistema linanceiro nacional, conka normas de deiesa da concorrência, contrâ as

relaçôes de consumo, ló pública ou a propriedade.

CAPTI'ULO V

Ilxercicio Social, Dcnronstrações Irinaneeiras e I)eslino dos llesultados

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social coincidira com o ano civil,

anualmente, cm 31 de dezembro, os ÂDMIMSTRADORES prcstação conlas juslificad;Ls

dc sua adrninistmção, procedendo-se a elaboração de balalço palrimonial e demonstraçân

do resuhado do exercício, obedecidas as prescrições legais c técnicas as mâ1érias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do resultado do exercício serão dcduzidos, anles

de qualquer distríbuição, os prejuízos acumulados. O lucro liquido remanr:sccnte terá a

dcslinação que lhe for dada por deliberação dos sócios rspresenlantes de 757u (setenta e

cinco por cento) do capital social podendo ocoúêr em proporção diversa da participação

no capilal social,

CLÁUSULÂ DÉCIMA QUAII,TA - Â sociedade poderá levantar balanços ou

balancEtes patrimoniais em pcríodos inferiores a um ano e o lucro apurado ncssas

demonstrações inlermediarias poderãg ser distribuídos mensalmente aos sócios colistas,

a título de ântecipâção de lucros.

câso.

CAPÍTUI-O VI

ll
r;sPÂÇô llfi sERv^rJÔ P,1R^ 

^u'rÉ\1lcA
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Continuação da Sociedade

CLAUSULA DECIMÂ SEXTA - Ilm caso de lalscimento dc sócio a sociedade não se

dissolverá, ficando a critério dos sócios ÍepÍosenlantes de'150Á (selenta e cinco por sento)

do capital social o ingresso dos herdciros do falccido ou liquidação de suas quotas.

CLÁU§ULÁ DÉCIMA SÉTIMA * Por deliberação dos sócios reprcscntanle de 75oÁ

(selenta e cinco por cento) do capital social poderá haver a exclusão do sôcio.

CLÁUSULA DÉ,CIMA OITAVA - No caso dc falecimento, exclusâo ou retirada de

sócio, a apuÍâção de haveres será feita eom base no valor do último balanço e

proporcionalmente as quotas já devidrmente integraliz.adas, enquanlo que o pagâmento

será realizado da scguinte maneira: lB (um terço) do valor através da entrcga dc

maquinário e veículos, l/3 (um terço) do valor alravés de imóveis e l/3 (um terço) do

valor em espécie, Os bens móveis e imóveis deverão ser entregues no praz-o dc até 90

(noventa) dias e a quantia â sêÍ paga em espécie sêrá pareelada em até 24 (vinte e quatro)

prcstações mensais, consecutivas, atualizadas mensÊlmente pelo IGP-M a partir da

rclirada, exclusão ou falecimento do sócio.

CAPITULO VII

Àlterações e Liquidação da Sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA NONA * qualquer alteraçâo deste Contrato Social e quaisquer

outras deliberações socielrárias, incluindo decisões relativas à exclusão de sócios,

transformação dc tipo societiârio, sua cisão, fusão e incorporagão serâo instrumentalizadas

cm altcração deste Contralo Social, com a assinatura dos sócios quôlistâs reprcscntantes

i3
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IaforÀando éêu6 rê8pêctlwoa códlgôs dê wêrltlcação
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PAVTSERVTCE ENGENHÁRrA E, SnRVrÇOS LTDA.

35',ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

CNPJ No 03.210.810/0001-60 NIR[, 41204125646

de 75 (seleúa e cinco poÍ cento) do capital social. As dcmais deliberações sociais seguem

os quóruns previstos no aÍ. I .071 e I .076 do Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Em caso <le Liquidação ou dissolução da Sociedade, o

liquidante será o sócio delcntor do maior número de quotas sociais, e sc processará nos

temros dos aÍts. L102 c seguinÍes do Código Civil.

CAPiTLO VIII

Dernais condiçõcs

CLÁU§ULA VIGÉSIMÀ PRIMEIRA - E vedado aos sôcios oÍ'erccerem suas quoras

sociais a qualquer modalidade de garantia, salvo em favor da sociedade.

Parágrafo único - Se as quotas sociais forem objeto de penhora em processo de execução

judicial, o seu titutâr llca obrigado a comunicar tâl Fato a sociedade e aos demais sócios,

a qucnr fica assegurado o direilo de remir a execução, bem como o direilo de preferência

la aquisição das quotas. Na hipótese de serem arrematadas as quotas penhoradas, o

adtluirente terá direito apenas ao recebimento de seus haveres. sendo vedado seu ingrcsso

na sociedade.

CLÁUSULA YIGÉSIMA SEGUNDA - Aplica-se, subsidiaria e supletivamente, a

prescnte sociedade: as normas referentes às sociedades anônimas (Lci 6.404) e suas

irlterações, conforme dispõc o parágralb único do aí. 1053 Código Civil.

CLÁUSULA wcÉSIMA TERCEIRA - Para dirimir as dúvidas c resolver os con[litos

oriundos deste insÍrumcnto, {ice eleito o foro dc Curitiba, estado do Paraná, com renuncia

1i

list'ÀÇO RLSIRVÀDO PAR,\ 
^[J1IN'i]C^ÇÂO 

llÀ JUCIP^R -J(,NTÂ COll URCIÀL lX) US't 
^l)(] 

IlÀl(.{N1

CERTIEICo o RaGISTIO El, 29/05/2011 11i00 SOB tl" 41901680994
pRorocor,o: L'1242072s DB 25/05/2017. cóDrco DE vERrFrcÀçÃo:
11?019612?6. NIRE: {1901680994 -
FÀVI§ERVÍCÉ E!'GENEÀIIÀ E SERVIçOS LIDÀ

ru{trA Co^rfictÁt
DO PÀA N,/\ LLbertad Bogu6

SBCIEIÀTIÀ- GENÀI,
crrRÍrrBÀ,29l05/201?

9w- ãiprêsaf acILpr. gov.br

ril
I
\-l

À wal.idade deste docrDento, ss lúprêsso, fica sujeito à cdprovação dê sua au!êEEicidade nos rêspêctivos portais.
IlforÀândo Bêus rê6pêctivos códigos de verificação

á rl
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35'ALTDRAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAÇÃO DO

CONTRATO SOCIAL
CNPJ No 03.210.810/000I-60 NIRE 41204125646

expressa de qualquer outto! poÍ mais privilegiado que possa ser e ainda gue haja alteração

dos sócios.

Curitiba, 1 I maio de 2017.

YAZ ADMINISTRAÇÀO E PARTICIPAÇÕES I,TDA.

Gui CoUn Macedo

Sócio

vol-l's L
Marce Io ano Lopes

Sóci

Marcelo Lopes

OAB/PRN"

l4

l'

$

Esp^ço R[suRvADoPARA ALrIr:NTlcÁç-Áo DÀ JUCEPAR. Jt.r].rTA coMERC1ÀL Do [srADo PARANa

CE§TIFICO O iEGISTÀO EM 29/O5/20L'l 11:00 SOB N' 419016809911.
pRorocor,o: t724zoi2s DÉ 25/o5t2o7i- cóDrco DE vERrFrcÀçÂo'
11?019612? 6. NIRE! 41901680994.
PÀVISERVICE ENGENEÀBIÀ E SENVIqOS LTDÀr#rI oô tÂÊÀr.lÀ i úibêÍtad EoguÉ
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crrRraÍBÀ,29l05/2017
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CONTRATO SOCIAL
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Testemunhas:

CPF: 092.537.369-92

,-t
ves

CPF: 077.015.929-03

dr Santos Cidral

r5

!
1

I

ESPAÇO RESERVÁD() PÀRÂ AUTI]NTICAÇÃO DÁIUCEPAR.JUNTA COMI]RCIAI DO ÊSTÀDÔ PÁRANa

d-í
lur.m coutncrlt- l

i oo FARr'r.aÀ I

CERTIFICO O RECÍSIRO 29/O5/2OL7 Lt:00 SôB N" 41901680994
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117019612?5. §Iaa | 41901580994.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 053

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2711012017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de Serviços de desobstrução de galerias de águas
pluviais do Municipio de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contratação de serviços de desobstrução de galerias de águas
pluviais do Município de Nova Santa Bárbara, conforme solicitação do Sr. Lúcio
Alberto dos Reis, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, num valor
máximo previsto de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

itk os Santos
Setor de Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, CenÍro,1 43.3266.1222, E - 86.250-000

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'gov.br

Elaine



PREFEITURA MUNICIPAL

Contadora/CRC

n 5,1

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Gontabilidade
Para: Setor de Licitaçóes

Em atenção à conespondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2711012017, informamos a existência de previsáo de recursos
orçamentários para contrataçáo de serviços de desobstruçâo de galerias de águas
pluviais do Município de Nova Santa Bárbara, conforme solicitação do Sr. Lúcio
Alberto dos Reis, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, num valor
máximo previsto de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária e:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego;
15.122.0100.2010 - ManutenÇão da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 730;740;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de meio-flo,
Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 840; 850; 860.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 27 de outubro de2017.

Atenciosamente,

Laurita Sou Campos
5096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100' X - 86.250-000

Nova Santa Barbara,Paranâ - E - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA r§1

CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2711012017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Lucio Alberto dos Reis,
Secretário de Obras, Trabalho e Geraçáo de Emprego, solicitando a contratação de
serviços de desobstrução de galerias de águas pluviais do Município de Nova Santa
Bárbara, num valor máximo previsto de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e
cinquenta reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.20í0 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e
Geraçâo de Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 730;740;
15.451.0120.1002 - Pavimentaçáo de Vias Públicas, Construçáo de meio-fio,
Sarjeta e Galeria de Aguas Pluviais;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 840; 850; 860.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Elaine C itk os Santos
Setor de Licita

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, CeriÍto, E 43. 3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná- El - E-mails * licitacao@nsb.or.pov.br - www.nsb.or.gov.br

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourtde Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.e 95.561,080/0001-60
E-mail: pmnsbl@nsbotgoy.bE - Nova santa Bárbara - Paraná

Parecer j uridico

Soficitante: Departamento Municipal de Licitações e

Contratos

Ref. Dispensa de licitação para contratação de serviço
de desobstrução de galerias pluviais,

Cuida-se de parecer acerca da posslbilidade
juridica da adoção de dispensa de licitação para a

contratação de serviço de desobstrução de galerias
pluviais, conforme solicitado e justificado pela

Secretaria Municipal- de Obras, Trabalho e Emprego, que,

ainda, pede urgência na contratação, visto que, com as

chuvas, há rj-sco de danos patrimoniais de terceiros
(ex. quedas de muros) e até riscos para transeuntes, em

razão da fragiJ-idade da base de um posto de iluminação,
que, a qualquer momento, pode cair.

É o breve refatório.

Analisando a documentação que nos foi remetida,

se percebe a constâncla dos seguintes documentos:

pedido, com especj-ficação e justificativa, da

Secretaria Municipal de Obras; indicação de dotação

orçamentária e parecer contábil- emitidos pelo

Departamento competente do Município; autorização

o§t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPI N.! 95.561.080/0001-60
E-mail: ponsbl@nsb"ugo]Ábr - Nova santâ BárbaE - Paraná

administrativa; cotações e demais autos pertinentes às

empresas consul-tadas.

Pefas cotações, vê-se que o va.lor de

contrataÇão não supera o montante de R$ 8.000,00 (oj-to

mil- reaj-s), pelo que há expressa autorização 1egaI no

que diz respeito à possibilidade de uso da dispensa,

conforme dispõe o art. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93;
in verbis:

Art. 24. É dispensáveI a licitação:

II - para outros serviços e compras de val-or até
108 (dez por cento) do limite previsto na al-inea

'a', do j-nciso II do artigo anterior e para

a.l-ienaÇÕes, nos casos previstos nesta Lei, desde

que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço, compra ou alienação de maior vuJ-to que

possa ser rea.l-izada de uma sô vez;

rit

Ou sej a,

serviços e compras

limite previsto na

23, o que dá, em

(oito mi1 rea j-s ) .

Por

Procuradoria

a licitação é dispensáve1, para

de valor até 108 (dez por cento) do

alinea "a", do inciso II, do art.
miúdos, o montante de R$ 8.000,00

expressa autorização
acena favorável a adoção da

1ega1,

di spens a .

esta

Mais comentários, cabe enfati zar

em voga cuida do valor da contrataÇão,

que a dispensa

di fe rentement e

Pá

(J
|i-rrí z oe s



dos outros casos dos outros incisos do art. 24. A

economicidade é, em suma, o fundamento (a ratio) da

referida dispensa. Observe-se que a licitação Lem um

custo financeiro para a AdmÍnistraÇão Pública e há em

que este custo financeiro é superior ao beneficio que

dela, licitação, advirá,

Nesse ponto, passamos a palavra do Procurador-
Geral do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Rocha

Furtadol, guêr a respeito do tema em apreÇo profere
lúcido comentário:

"Nesses casos, o legislador entendeu euê, em

razão do pequeno valor a ser contratado, não se

justificaria a realizaçâo de licitação em face

do val-or da futura contratação. É sabido que a

realização de licitação gera ônus para a

Administração, de modo que o custo de sua

realização não justificaria seus benefícios".

i ' .i

De outra parte,
aquisições do mesmo obj eto
realização de procedimento

organi zação .

Ainda,
realização do

aquilata-se, próximas

deverão ser precedidas da

licitatório, o que denota

não é demaÍs lembrar que para a

procedimento devem ser observados todos

1 Furtado, Lucas Rocha. In Curso de
Administrativos : Teoria, Prática
Paulo, Atl-as, 2001, p. 70.

Licitações e Contratos
e Jurisprudência, São
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTA BÁnsaRA
Av. Walfredo Bittencourt de MoEes nc 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.a 95.561.080/0001-60
E-mail: pDnsh@.lsh.llggtúll - Nova santa Bárbara - Paraná

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigêncía de toda a documentação da contratada, a fim
de que a Administração contrate empresa idônea, a1én

dos documentos de identificação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Eederais,
Estaduais e Municipais, Certidão de Regularidade do

EGTS, Certj-dão Negativa de Débitos Trabalhistas, todos

com prazo de validade para o procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria exara o

presente parecer em atendimento ao art. 38 da Lei no

8.666/93, que determina a consultoria do órgão juridico
sob o prisma estritamente juridico, não the competindo

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos
praticados, nem analisar aspectos de natureza

eminentemente técnico-admi-nistrativa.

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge

à competência deste Órgão Jurídico a avaliação técnico-
administrativa referente aos critérios adotados para

aferlção dos valores da remuneração pelos bens, mesmo

po.rque, s.m. j . , acredita-se que taf atribulção é

inerente à discricionariedade administrativa.

c§i

É emitido parecer favorável, uma vez que

presente procedimento encontra-se em consonância

legislação aplicáve1 a espécie, bem como observou

o

a

OS
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os principios gerais de licitação e contratos, bem como

todo o rito da Lei n. 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. WalÍiedo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: pEnsh@!§b.D.r,g!la.}I - Nova santa Bárbara - Paraná

constitucionais apl-icados a Administração

É o parecer, salvo mel-hor juizo.

Nova Santa ara, 0B de novembro de 2017.

Gabri e de SUS

P rocurado a Jurídi

nq5

principios
Púb]ica.
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HSÊftirBÍnrmA
PREFEITUBÂ MUNICIPÂT

[stado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

N" 43l2OL7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no l08l20l7, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, ptrâ CONTRATAçÃO pp SERVIÇOS DE

DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PL(ryIAIS, conforme solicitação

feita pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de

Emprego, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na

forma do inciso II, do att.24, da Lei 8666 193 e posteriores

alterações, caracteitza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 05/L2l2Ol7.

á,«"
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimarâes da Costa no 512, Fone/Fax lfi3l3266-1222 - CNPJ N.' 95.561.080/000160
E-mail: pru;U@olda-qaeú - Site: www.nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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06t12t2017 Mural de Licitêções Municipais

TCEPR
0E't

yallar

Detalhes processo licitatório

D€saÍido Rêsümida do Objêtor COMTRATÂçÂO DE SERVIçOS DE DESOBSTRUçÂO DE GÀTRI,AS PIIMAIS

Dotado OÍçàmenÉíia*

PÍ@ miáximdRefêÍ€ffi! de pteço -
R§*

Dôb hrl@ Te.Írb Êtificado

Dota Cârrdamento

050011512201002010339039000r

7.950,00

0rta20t7

CPF: 4271S12958 (tqgqu)

Entidade Exeortord

Ano,

tlo lidtàçb/dispêílsAqne(Eibilidàdêr

t4odatkhde*

Númâo edbyEocesso*

2017

43

Processo Dispensa

1ú120t7

lauucipto or ruova uxm úreÂRA

IÍlstituião Fnanceira

CDntrato de EmpÍeshrno

Éditzt ErclsiÍ

https://seNicos.tcê.prgov.bí/TCEPFyMunicipal/AMUDêtalhêsProcêssoCompra.aspx 1t1



í1â r
rIaD

E,i,
Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL _
Lei n" 660, de 02 de abril
de 2013.

l- Atos do Executivo
PÔRTARtÂ N.1?' da dê dêzêmbro dê 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA §CNTA MRBARÁ" no uso de suas auibukFÊs lêg6is, para fns do contido m art.2, Xl, da Lei 0ô 13.01g/14;

RESOLVE:

AÍt. 1'- NOMEAR as pessoas a sêguir lEra compoíem a Comlssão de liloflilorâmento e Avalia@, m inbih de monibrar e avaliar parceía â ser celebBda
'-tE o Município de Nova Santa Báóara e a AssodaÉo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Norra Sanla BáÍôara - APAE, teÍÍno de Foínento no 01/2Ot7l

AÍt.2"-NO EAR os Sênhorês:

. Presidente: Cristiane lnácio Rezende, CIiRG no 7.224.934{:
- Relatofl Neuza Beíth Pereirâ, CI/RG no4.269.887.3;
- SecretáÍio: Lucio A.lbêrto dos Reis, Cl/RG n"8.985.037-1.

Arl.3' - DETERMINAR que os membros da reíe da comissão monilorem e avaliem a parceia em questáo, nos termos do que determina a Lei n" 13.019/14
Arl.40 - Esta porlaria entre em vagor na data de sua publicação, revogando as disposiçoes em conlráÍio.

Nova Sanla BárbaG,05 de dezembro de 2017

ERIC KONDO
Píeíeito Municipal

PORTARIA N" 123, de 05 de derembro de 2017

o PREFEITO MUNICIPÂL DE NOVA SANÍA BÁRBARA, m uso de suas alíibuiFês lêgais, pâra fns do contido no aÍt. ?, vl, da Lei no 13.019/14;

RESOLVE

Art. 1'- NOMEÂR, como gestor da parc€na a ser cllebrada entíe o Municipio de Nova Santa Bárbaía e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Nova Sanla Bárbara -APÂE, po. meio do têrmo de Fomenlo no 012017, a Sra. Vilma Aparecida dos Sanlos, CI/RG no 6.166.34!2.

Art. 2" - DETERMINAR que o geslor atue nos irabalhos relacionâdos à parceda em confomidade com o que dêtêíminâ a Lein0 13.019/14.
Ad. 3" - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçóes em conlráÍio.

Nova Sanla Bárbara,05 de dezembro de 2017

ER|C l(Ot{00
PreÍeib Municipal

DISPENSA DE LICITACÁO N" 43/2017

De aco.do com o píocedimento administraüvo inslaurado pelo Mu0icipio dê Nova Santa Báôa6, obielo do píolocdo no í0E12017, reÍê.ente ao proc€sso de dispensa de
licitaÉo, para COi{TRATAçÀO DE SERVIçOS DE oE§OBSIRUçAo DE cÂfERBS PLIMAS, conloíne solicitaÉo íeila pela SecretaÍia de obras, do Tlabalho e
GeíâÉo dê Emprego, e sendo atendidas as nomâs legais pedinenlês e na foÍma do inciso ll, do at 24. da Lei 866683 e posleíiores alteraÉes, caracledza-se a íeíeíidâ
dispensa de licilaÇão.

Nova Sanla BáôâÉ PR.0ílZ20l7

kh Kondo
PREFEITO MUNICIPÂL

DtsPÊrsA pE LtcÍrAcÃo r'1.1420't7

0e acoÍdo com o procedimento administÍaüvo instaurado pelo Municipio de Nova Sanla Bárbara, obleto do prolocolo n" lm/20'17, reÍerenle ao processo de disPnsa de
ricitaçáo, paÍa coNÍRÁTAçÃo oE sERvtços DE PEsoursA DE oPtNtAo DE sAÍtsFAçÃo Dos uilícPEs co[ RELAçÀo Aos sERvtços PÚBLrcos
PRESTADOS PELO tluillclPl(), confoÍme solcitação íeita pelo Gabinetê do Prefuiio, e sendo atendidas as noímas legais peíinentes e na foíma do inciso ll, do ad. 24, da
Lei 866ô93 e posteÍiores allera@, caracteriza-se a reÍeÍida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa Mrbara PR. 06112/2017.

Erb. Xo,rdo
PREFETTO MUNICIPAL

Dlárlo Otlclal Eletrônico do lrunicípio de I'lova Sanla 8árbâra
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Prefeitura [Vunicipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 -60

Contrato no 55/20í 7

CoNTRATO QUE ENTRE SI FAZEIVI O MUNICIPAL DE NovA seNil eÁnenRA
E A EMPRESA SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A , TENDO POR
oBJETo A CONTRATAçÃo DE SERV|çOS DE DESOBSTRUçÃO DE GALERTAS
PLUVIAIS.

Referente ao Processo dispensa de licitaçáo n.o 4312017

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Processo dispensa
de licitação n.o 4312017, de um lado, o MuNlciplo DE NovA sANta aÁnemA, pessoa juridica de
direito público intemo, inscrita no CGC/MF sob o no 95.56'í.080/0001-60, com sede na Rua walfredo
Bittencourt de Moraes, n' 222, cenlro, Nova santa Bárbara, paraná, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n's.943.184-6 sESp/pR, inscrito no cpF sob. o
n0 0í8.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidadê, doravante denominado CONTRÂTANTE, e, a
empresa SANETRAN - SANEAMENTo AMBIENTAL s/4, inscrita no cNpJ sob n' 95.391.876/0001-12,
com sede na Rua Vereador Admar Bertolli, 6159 - cEP: 83506430 - Baino: Jardim Marambaia, Almirante
Tamandaré/PR, neste ato representado pelo sr. ruiz carlos Poli, inscrito no cpF n'080.630.2g9-s3, RG
n' 806.4954, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho

de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e postenores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com
as seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A C0NTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de desobstrução de
galerias pluviais, conÍorme consta da proposta apresentada no Processo dispensa de licitação n.o 43/2017 e
especificado abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAçÃO
O prazo para inicio da execução dos serviços é de no máximo í0 (dez) dias, contados

a partrr da assinatura do contrato.

ITENS

Lote Item Código
do

produto

/serviço

Descrição do produto/serviço Marca

do
produto

Unidade

de
medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

Lote

001

1 7566 Desobstrução de galerias de
águas pluvias

DÉRIAs 3,00 2.650,00 7.950,00

TOTAL 7.950,00

z
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Prefeitura [Vunicipal de Nova Santa Bárbara

plnqenCfO PRIMEIRO. As partes declaram ter pleno conhecimento que os
documentos mencionados nesta cláusula, seráo considerados suícientes para, em
conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execução.

pAnqCRAfO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e
este contrato, vale o contrato.

PAúGRAFO TERCEIRO . A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se
vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e
que importem em alteraçôes de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representanles legais das partes.

cúusuLA QUARTA. DO PREÇO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula primeira, a CONTRATANTE se
obriga a pagar à c0NTRATADA um valortotal de R$ 7.950,00, (sete mil, novecentos e cinquenta reais).

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento se dará após a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias,
mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do parágraÍo único do artigo
11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às contribuições instituídas a titulo de substituiçã0, e às contribuiçôes
devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

PARÂGRAFO ÚltCO - n CoNTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXÍA - DA REScIsÃo CoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Adminiskaçá0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da AdmÍnistraçã0.

2
Rua WâlÍiedo Bittencoúrt túoíaes. 222 - Fone/Fax (0)«43) 326G8100 - Nova Santa Bárbara - Paraná z

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

CúUSULA TERCEIRA. DoS ANExos GoNTRÂTUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Dispensa de Licitação N.o 43/2017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 23 de outubro de 2017.


