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Esta.do do Paraná

ANEXO IX

MODELO

ATESTADq:DE VISITA

N" 65/2013Ref: EDITAL PREGÃO

Objeto:

.l

Declaramos que o Engenheiro (inserir nome completo), CREA no (!.@.
número) da próponenle (insçfir Si'nome da proponente), devidamente credenciado, visitou
o local da execução da,Obra do lote"rlpico, objeto do Pregão Presencial em epígrafe.

(inserir o loca[), U@S!!Z) de (rnserír o mês) de (inserÍr o ano)
,t

'i

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)
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ANEXO X

DECLARA.çÃO Oe RESPONSABTLTDADE TÉCNICA

A Comissão de Licitação

REf: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 65/20í3
: ,.,,..

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

(inserir o loca[), (!M) de (ínserír o mês) de (inserir o ano)

Conforme o disposto no. Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no

218 de 29106173 e no 317 de 31,/4 0/86, Ço CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, declaiàmos,que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso
venhamos a Vênggr a referjda licitagão, e:

.i .. : 
.

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do

Registro

Assinatura

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)
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, .ANEXO Xt
(razáo social, endereço, telefonb, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

A Comissão de Licitação 
.

.REf: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 65/2013

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de
preços relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Unico da licitação em' epígrafe

O preçó global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do
lote é de R$ (inserir g valor da oropóàta\ finserir o valor por extenso).

execução)
Empreitada

Qprazodeexecuçãodoobjetodoreferidoloteéde@
dias, contados à partir do í 0o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de

O prazo de üalidade da proposta de preços é de (inserir o prazo de
validade) (inserir'o prazo de validade por extenso) dias à partir da data limite
estabelecid a paru o recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de
Licitaç.ão. 

.

Dados Bancários para Deposito (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

:

(Local, data)

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

ANEXO X[

PLANTLHA DE SERVIçOS

Ref: ED|TAL PREGÃO PRESENCTAL No 6§/20í3

MUNICIPIO (inserir ô nome. do MunicÍpio).
OBRA: (inserir nqme'da obrp, loca.l, rUa,'número, cidade e outros)
PROPONENTE:.(ínserlr o nome do proponente)

' i'

(inserir o local), (!@) de (rnsenr o mês) de (ínserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Codigo Descriçãq
Serviçôs

dos

i

Unid
I

Qüant

(A).,

Preço (R$)

Parcial

(AXB)
Unitário

(B)

Subtotal

Preço Global (R$)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do engenheiro habilitado)

32
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro,8 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbar4 Paraná - EI - E-mails - licitacao@nsb.r;r.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.qov.br





PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
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Estado do Paraná

MTNUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREçO
GLOBAL. A PREÇOS.FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI
cELEBRAM o naurutcípro DE NovA sANTA eÁnaene E A
EUIPRESA;...................,,............., NA FORMA ABATXO:

' " .iq
PREGAQ PRESENC!ÂL'.No

. Pelb présent" instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial no ;:de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE NOVA
SANTA AÁRmlfbêssoa jurídica.'de direito público interno, com sede à

ANEXO Xilt

Nova Santa Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no
neste.ato representado por seu Prefeito

brasileiro, casado, residente 'e. domiciljado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua ..'........... ho ..,., ...:.., CEP. .....-..., inscrita no CNPJ sob o no..................,
neste ato representado pol ..,......:.,...,.,........., inscrito no CNPF sob o no .............., portador da
cédula de identidade R. G, no'.....:......., residente e domiciliado na Rua ....., flo....,
a.seguir denominada.CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e
convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e
demais alterações, dentro,do recurso orçamentário no _ e as seguintes

i

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa para
Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do Tipo Menor Preço, a preços
fixos e sem reajustes, de Obras para 'ton§trução do complemento do muro em bloco de
concreto, portal de entrada e.portão de.acesso secundário do cemitério municipal de
Nova Santa'Bárbata'.'; conÍorme projeto anexo a este.

Fâzem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos' os seguintet 

Êffi:ilTFãna. presenciar No / , e seus Anexos;
b) Propos.ta da CONTRATADA, datada de .........
c) Memoriais;
d) Projetos; '

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de
que a§ partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados
suficientes pêra, em conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a
suà perfeita execução.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente 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 alterações de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

cLÁusuLA.TERcEtRA - DA FoRMA DA ExEcuçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contratp, serão executados e fornecidos sgb regime de empreitada global e de conformidade
com as espeqificações con'stantes do edital de Pregão Presencial no I ,

obedeqendo aos requisilos de qualidade, rêsistência, funciónalidade e segurança, previstos
nas Norrnas do"Miniçtério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA.QUARTA - DO PREçO

sem reajuste e de -3 "":*,::'"'"" i :§iilx?#f,3:t:,:tr,l""ff1$313;8iffi:?,t5i "

Parágralo Unico - No preço apresentado nesta cláusula já estão

tr[:::,'il:iTffiff :"ü Xii"::'33;,?3[T3' 
taxas e demais encarsos

cLÁusuLA QUINTA - DAS COND|çOES DE PAGAMENTO

15 (quinze) dias rtêis, apojaT8,:T"1Hr;:'ffi1:U'.i: r"#,#%""Tgi'd5Xi:::li::""3t:
documentos pertinentes devjdàme!.nte protocolados, desde que atendidas às condições de
para liberação das parcelas.

(duas) vias (originar e uma .3:i:ffiT,"J["tlTl"'."i 83ffiX:li:: 
e protocorado' em 02

A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data para
início da obra, à medição mensal baseada.nos serviços executados, elaborará o boletim de
mediçãô, verificará o andamentô físico dos serviços para que se permita a elaboração do
processo de faturamento.

'O faturamento mensal deverá ser aprêsentado, conforme segue:

a) 
);J:,,:§:3: ;:["fl' T: Tl:;!il, JT: T,iii "ffi:X'::
licitação e termo de contrato de empreitada, observação
referente ,à'retenção do INSS e outros dados que julgar
convenieirtes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas
e esteja certiÍjcada pelo engenheiro fiscal.

b) Fatura cop discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da
licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados
que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

c) A liberação do pagamento fica condicionada à

apresentação:

c.í) Da guia da ART pela Contratada;
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Estado do Paraná

c.2l Da quitaçãci junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;. c.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
ç.a)'Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
reÍerente ao objeto contratado concluído;
c.'5I Oo Termo'.de Recebimento Provisório; e
c.6) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçÕes

.definitivas de'á§ua e energia elétrica. As despesas referentes
ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto' do lôte, são dgintéira responéabilidade da Contratada.

cLÁusuLA§ExTA . OO pReZO DE ENTREGA DA OBRA

: .. ,; A.contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem
nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até 60 (sessenta) dias, contados do
'10o (décimo) dia da data de assinatura dêste contrato.

': .. ]

. Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da

:ilH,T,t ltrii?:ljJ:'r',Tli?r5 
apos a emissão da ordem de serviços

. _.!.. _._:_
CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado ê credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

. A Gontratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especiálistas e demais peritos enviados pelo Gontratante:

. a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;

. . b) ilil§ilr::Jffi:t'"' e documentos que considerem

c) Verifiquem. se estão disponiveis, na obra, os veículos,
máquinas e equipamentos disponibilizados pela Contratada.
Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serão impostas as sanções previstas no contrato de
empreitada.

No desempenhô destas tarefas, deverão os técnicos da
Contratante contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada.deverá manter um perfeito sistema de sinalização
e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito
pela'Contratante para representá-la na exêcução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservàdo prr. o manuseio da fiscalização e do Orgao
financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.
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A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
substituir ou' recon§truii,1à suas expensas,. qo total oú em parte, os serviços referentes à
obra em que se verifiQirem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou
má qualidad'ê dos mateiiais empregados, ',..'

'. . 
'''t,' 

Caso a.Contr:atada não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itêns ou serviços i previstos, o Coniratante reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou atrãvés de terceiros. Ainda; a Contratada deverá atender às determinações
da fiscalização no plaze máximo de 24 (üinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboração neeessárla: . .

.. Assim que á execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisorio assinado pelas
partes em até 15 (quinze) días da comunicação da Contratada.

Apos o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisorio,
será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasião em qúe será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ôu definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a étiio-profissional, pela perfeita execução do contrato.

. 'O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalizaçáo do Termo de Recebimento
Definitivo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mão-
de-obra utilizada para a execução da obra, objeto deste contrato, são de primeira qualidade
e atendem às especificações aqui. estabelecidas e também o disposto no art. 1245 do

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRrcAÇÔes oa CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Foinecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a
execução tôtal da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas
planilhas de quantitativos pelo MUNICíPIO, porém constantes das
especificaçôes fornecidas para a elaboração da proposta e
pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçÕes trabalhistas,
s.-eçuritárias, preVidenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais
utilizados, bem como os decorrentes de responsabilidade civil em
geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às
instalações e ao pessoal do MUNICIPIO ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes;
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d) Antes ile iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando
oonhecimentQ à fiscalização da programação. Em caso de constatar
discrepâncias,. erros, omissões ou dúvidas, deverá apresentar
Frbpo.sta de,soluções, cabendo à fiscalização aceitar ou solicitar a
apresenlaçâo de.Outras alternativas, levando sempre em conta a
boa tecnicd; :. : '

' e) A CONTRAT^DA a§sumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que cau'sar ao Município de Nova Santa Bárbara, por' inadimpleménto de'qualquer obrigação contratual, especialmente no
que se referê ao cumprimento das especificações, projetos e prazo
de execução;

0 Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra;

g) Mante-r no Jôcal da obra, preposto habilitado para representá-la na
execuçãq do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento
da obra; '

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART,
IAPAS e outros necessários à execução e liberação da obra, antes
da expedição do Termo'de Recebimento Provisório a ser lavrado
pela Fidcalizaçáo;

i) Manter contâtos corn o MUNICíPIO, sempre por escrito,
, ressalvadbs ôs. entendimentos verbais determinados pela urgência,
que deverão Ser registrados no Diário de Obras e confirmados por
escrito no pra2o de 03 (três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condiçõês de habilitação e qualificação exigidas no Edital

'P.regão Presenqial no _/_, durante toda a execução deste
centrato. . .

cLÁusuLA DÉclMA - DAS oBRrcAçoES Do MuNrcípro

Além das naturalrnente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações do MUNICiPIO:

. .a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
. t) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas,

registrando as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a
Íiscalizaçâo periódica. não implica na aceitação tácita de etapas e
'serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitaçáo e recebimento, na época
ô'portuna, emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário
de Obras, no qual deverá constar:

? nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalizaçáo e
mestre de obras da CONTRATADA'
;;;, ..d;;õ e telefone da fiscalização da obra;

o ptàzo para execuçãoda obra;
. data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias
. impedidos de trabalhar,.por casos fortuitos ou de força maior;
.. substituição de desenhos ou especificações;
. dúvidas, alterações e deflnições;
. início e término dos principais serviços,

^i..--o comunicações em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICIPIO.
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independentemente dé
mencionadog: . ', :

!;

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA REScISÃo

O Contratante'se reserva o direito de rescindir o contrato,
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir. t.

t:

d eve rã o se r n ot iri ca n i":ffi f,:3::';X§#ili:il :á:"*,i "# 33 üiiii:B3 lH ::
suas ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo
aceitos, não serão considerados para a contagem de prazo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DAS DESPESAS oRçAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
d

2013 loso lo+.oor .1 s.1zz.o1oo2-oo9 lo
2013 looo loa.oor .1 slz2.o1oo2-oo9 lso+
2013 lozo lo+.oor .1 s.tz2.oioo2-o09 lsr o

2013 Joao lo+.oo r .1 s.12z.o1oo2-oo9 lsr r

2013 loso loa.oor .t 5.122.01002-009 lstz
2013 Itzo lo+.oor .1 s.122.01002-009 lo

2013 lazo lo+.oor .is.4s2.o1so1 -oo4 lo

leao lo+.oor :1 s.452.01501 -oo4 lo2013
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i : ..i . Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente
canaciolfe té9'ni9?; 

euando noúver .irradimprência de cráusuras ou condições
contratuàis por parte da Contratada e desobediênCia da determinação da fiscalização;.: - ..i '

a

a quaisquer eúprésaS oü consórbios de empiresas sem expressa anuência do Contratante;
i .,

.Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita
pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) diãs;

t' De'corrido'Jperíodo iqual ou superior a 1t3 (um terço) do prazo
de execução.sem manifestação quanio à exêcuçáo da obra pela Contratada, estará
caraclerizada a recusa,'.dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estabelecido no item 17 do edital;

subitens anteriores relacionados, ifiplicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal
no 8.666/93

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - Do cASo FoRTUrro E FoRÇA MAroR

)OTAÇÔES
da: programática de recurso
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- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria
de Serviços Públicos'Externos), no Valor de R$ 67.827,36 (sessenta e sete mil, oitocentos
e vinte'e- sete reaÍ's-ê trinta e seis centavos), que serão pagos conforme execução da
Obra e n'r'edÍções fellag pelo Engenheiro responsãvel pelo Municí[io.

. i., i
' 'r '
'' : ' . . '; cr-ÁusuLa DÉcrMA ciuanra - DA ucÊNcrA

.:,' 
t, '

Ó prazo db vigência. dô presente Contrato é de 90 (noventa) dias,
contados dà data da âssinatura:.

.... CLAUSULA DECIMA QUINTA . DO FORO

: __ |
Elegem as partes; de comum acordo, o foro da Comarca de São

Jerônim.o. da Serra -' Paraná, Gomo ô único competente para serem dirimidas todas as
dúvidas que porventu.la se originem no presente contrato.' .: '' . AsSim, estandorjustos e contratados, firma o presente contrato em 03
(três) vias de igual têor, na pre#nçá dg 02 (duas) testemunhas.

..

Prefeitura do Muniôípio de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2013.

Empresa Vencedora

Funoionário responsável

Prefeito Municipal

I
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ANEXO XIV

MEMORTAL pESCRtTIVO

(Fechamentq do cemitério municipa!)
...'

ESPECIFTCAÇOES:

1. OBJETO
.,.,,1

Fechamento do futúro cemitériô municipal, constituído pela execução de muro em blocos de

cqncreto (padreo existente ja iniciado) e portal de entrada, que deverão ser executados de

acordo cQm a§ especificações 'que se séguem, dentro das normas de construção e

obedecend'o'aos detalhes arquitetônicgs.

2.1- A Prefeitura Muniôippl .local deverá aprêsentar à construtora todos os projetos

(arquitetôhico e complementares) aprovados, com todas as taxas pagas, dando totais:'
condiçõeô legpis paia a construtora iniciar a o.bra;

,

2.2 - Máo-de-obra e os materiais a.serem empregados na execução dos serviços deverão

ser de boa qualidade, em obediência à,s especificações e aos padrôes em vigor;
,.

2.3 - A aplicação dq materiais lndustrializados ou de emprego, obedecerão às

recomendações dos fabricantes; babendo à construtora, em qualquer caso, a

responsabilidade técnicâ;

2.4 - Os ensaios de materiais julgados necessários serão providenciados pela construtora;
t.

2.5 - Serão de responsabilidade da construtora:

2.5.1 - Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução,

deverão ser dernolidos e reconstruídoó por conta exclusiva do construtor;

2.5.2 - Corrigir Çuaisqüer defeitos na execução da obras e serviços, objeto do contrato, sem

ônus para o município bem como terá responsabilidade integral, pelos danos a este ou a

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;

2.5.3 - Todas as 'instalações provisorias da obra, tais como: tapume, cimbramento,

conservação de caminhos e acesso ao barracão provisório para guarda de materiais e

equipamentos, barracão para alojamento dos operários, eventuais dormitorios e refeitorios;

2.5.4 - Extintores de incêndio, seguro contra fogo, seguro de responsabilidade civil outros,

tais como: medicàmentos de emergência, materiais de escritorio e de limpeza da obra;

2.5.5 -O uso do equipamento de segurança pelos operários.
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2.6 - A Empreiteira ao apresentai o preço pa;:a esta obra, estará aceitando que:

a) Não teve dúvidas qganto aos detalhes construtivos;

b) As altera!Çes de Quantitativos, caso.ocor.ram, quando da modificação dos projetos, serão

pagas de acor:do .oT.o preço unitário estabelgci.do em contrato;

2.7 - A Emfreiteira deverá empregar os prodr.rtoe especificados ou seus similares.

, 
:.. '. '!

3. TNSiALAÇÃo Di\ oBRA :., ' Í i: :
.ri

3.1'- A construtora'deverá dotar a obra,de dispositivos que garantam as condições
'i

adequadasld,ê segurança; :
't:i

3.2 - A Construtora proVidenciará juntb aos orgãos competentes, as ligaçoes de serviços

públicos tais como: água, e§goto, luz, etc...; 1 '.

3.3 - O canteiro deverá çer brganizado e limpo, cabendo à construtora manter estas

condições durante a obra, rêtirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros

que nao sejam necessanos a execuçao.

3.4 - Todas as peças retirâdas da obra deverão ser carregadas e transportadas, de forma

segura e sem'danificá-las, até o deposito da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara;

3.5 - Todos.os entulhos provenientes 'de demolições e/ ou escavações deverão ser

carregados e transportados até local a ser definido pela fiscalização da obra, ficando

expressamente proibido a descarga dà entulhos em terrenos, fundos de vale, etc, ...e/ ou

deixados 1a obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA : .

4.1 - A eonstrutora deverá tazer a'locação da obra rigorosamente de acordo com as

indicações constantes aos projetos;

4.2 - As esc.aúações manuais ôu mecânicas de valas, serão executadas dentro da melhor

técnicá comprovada pela experiência e/ou normas assim como garantindo as condições

adequadas de segurança; 
:

4.4 - Os aterros (valas e acerto de piso) serão executados em camadas uniformes,

constituídas pcir material escolhido e isento de matéria orgânica molhada e compactada.

5.0 - FUNDAÇOES :

5.1 - As fuhdações deverão ser em concreto e executadas conforme a dar estabilidade à

obra, bem como será de responsabilidade da Construtora a solidez da obra.

6.0 . INFRA-ESTiIUTURA :
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6.1 - Será em concreto àrjmado, obedecendó às normas da ABNT , com resistência do

concreto fixãdo de acordo com o cálculo estrufural e com as tensões calculadas, nos

diversos elementos estruturais. 
.r.

l

6.2 - Devêrão ser

6.2.1 -_Armadura

observadas as seouihtes
:

,), ..-

d'ejres
'. 1l '

especificações
::..

j

a Deverá ser ponsabilidade jntegral da Empreiteira;

o q Pàra as menores'e iguais a 5.0mm deverá ser utilizado aço CA 608

Para as bitolas acimá de 5.0mm deverá ser utilizado aço CA 50 A;

. Toda a armadura' de verá.t",'§"r,teàtribos devidamente travados com arame

rás voltas.recozidp 18 êom no mínimo du

. Deverá ser observado o recobrimento de 1,Scm.

6.2.2- Concreio: .

Não poderá ter resistência inferior a fck=15 MPa. Limitação do tempo máximo de 60 minutos

entre.o fim do amassamento e o fim do lançamento. Não poderá ser utilizado concreto
'remisturado; '

6.2.3 --[grms :

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo,

esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulações na

superfície pronta de concreto.

Deverá ser aplicado o produto destinado a evitar a aderência com o concreto, não poderá

ser usado óleo queimado.ou outro material que prejudique a uniformidade de coloração do

concreto;

6.2.4 - Escavacão manual de valas :

Deverão ser escorados (.caso necessário ) e protegidos os passeios dos logradouros, as

eventuais.instalações, construções, muros e quaisquer estruturas vizinhas ou existentes do

imóvel, que possam ser afetadas pelos trabalhos;

6.2.5 - Reaterro apiloado j

Deverá ser utilizada a propria terra da escavação umedecida

7.0. SUPERESTRUTURA :

7.1 - Concreto armado:
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7 .1.1 - Será em concreto armado, obedecendo. às normas da ABNT, com resistência do

concreto fixado de acordo côm o cálculo estrútural e com as tensões calculadas, nos

diversos glementos estruturais. Durante a'.execução serão previstas as passagens

necessárias para a execução das instalações;. .: ,

7 .1.2 - Deverão ser observadas as seguintes especificações .

., , ..
7 .1.2.1 - Armadura : '.=--==ff

c Deveiá ser.de responsabilidade integra[da Empreiteira;
't

o 'Para as bitolas menores e iguais a 5.0mm deverá ser utilizado aço CA 608

o Para as bitcilas acima de 5.0mr1 deverá ser utilizado aço CA 50 A;
.:

o Toda a armadura de verá üer seus estribos devidamente travados com arame

recozido 18 bom no mínimo ddas vo$as.
,: . r;

. Deverá ser observado o recobrimento de 1,5cm.

7 .1.2.2 - Concrqto :

Não poderá ter resistêqçia inferior a fck=15 MPa. Limitação do tempo máximo de 60 minutos

entre o flm do amàssarçrento e o fim do lançamento . Não poderá ser utilizado concreto

7.1.2.3-ry.. 1

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo,

esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulações na

Deverá ser aplicado o produto destinado a evitar a aderência com o concreto, não poderá

ser usado óleo queimado ou outro material que prejudique a uniformidade de coloração do

concreto;

8.0 - GRADIL: .

W 
:

8.1.1 - Portáo de entrada principal e sêcundária, com 2 folhas de abrir em tubos de FG Oint

40mm (1 1112"), esp 3mm, pintúra de fundo e esmalte sintetico, de acordo com o projeto,

8.1.2 - Todos os materiais u§ados na confecção de serralheria deverão ser novos e sem

nenhum defeito de fabricação;

9.0. REVESTIMENTO DAS PAREDES:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao,,Onsb.nr.sor,.br - rru'*.nsb.pr.sov.br

43

Estailo do Parahá ..





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
0058

Estado do Paraná

t
9.1 - Revestimento:

.|,
9.1.1 - As, paredes de fechamento do portal deverão ser executdas em blocos de concreto e

receberão revàstimento em argamassa : chapisco, iemboco.

g I ? - As superfícies deverão'ser limpas, aburtdantemente molhadas antes do início da

aplicaçãoi... ' 
:

9.2 - Cnapiqço: ..

9.2.1 - A a.rgamassa deverá ter o traço 1:3 , cimento e areia;
. ': I

9.2.2 - Deverá.ôer aplicado em todas qs paredes e lajes;

g.2.3 - O ex.cedente da argamássa que não. aderir à superfície não poderá ser reutilizado,

sendo expiessamente proibido ieamassá-lo.

9.3 - Emboco :

'i'

9.3.1 - A argamassa deverá ser mista rlo traço 1:4, cal hidrata e areia, com adição de 158 kg

de cimento/m3 de argamassa;. ,

9.3.2 - Deverá se, aplicado sobre a superfície chapiscada;

9.3.3 - DeveÉ ser preparada.quantidade de massa, conforme as etapas de aplicação a fim

de evitar o início de seu enduàcimehtô antes de seu emprego;

9.3.4 - A superfície iinat deverá ser desempenada com régua e desempenadeira de madeira.

í0.0. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO:

10.1 - Deverá. ser executado a coníplementação do muro de alvenaria com blocos de
concreto aparente, corp altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), seguindo o
mesmo padrão do muro já existente;

I í.0 :- coMuNlcAçÃo usuer:

11.1 - Letrpiro de:itlentificaçãô do local deverá ser revestido na parte frontal em ACM,

0,5mm {e espes.sura, material conhecido como REYNOBOND,ALUCOBOND OU

WALLCAP, com arte em adesivo de re-corte ;

12.0 . PINTURA :

12.1 - As colunas receberão tinta látex PVA, nas cores indicadas pelo fiscal da obra, de 1o

linha;

12.2 -As tintas deyerão ser do tipo preparado e pronto para uso;

12.3 - A superfície a receber pintura deverá estar seca, limpa, retocada e lixada, sem partes

soltas, mofo, ferrugem, óleo, graxa, poeira ou outra impureza;
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12.4 - As superfícies de metal deverão ser preparadas com lixamento e lavagem do po com

removedor, eliminando-se toda a ferrugem, aplicação de 1 demão de fundo de oxido de ferro

e duas dernãos de:esmalte sintético na cor indicada pelo fiscal da obra, de 1a linha;

12.5 - A fintura'deverá apresentar. sobre toda a superfície acabamento homogêneo e

regular, não podelá apresentai fathas ou porosidade, ou defeitos que facilitem o acúmulo de

partículas agressiva§ a peça oy.que dirhinua a vida útil da peça.
:

13.0 . ENTREGA DA OBRA E.UMPÊZA GERAL :
a'

13.1 - A obra deverá ser entregue li6npa, removendo-se todos os vestígios de tinta e

argarnassa;

.13.2 - Deverá ser remôvido todo o entulfro.da obra, devendo o canteiro ser entregue limpo.

13,3 - A Prefeitura Municipal. local deverá providenciar o Habite-se da obra.

I

45
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro,8 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbarq Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - rvrvrv.nsb.Dr.sov.br





PREFEITURA MUNICIP 'L
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

ANEXO XV

MUNICIPIO: Preíeitura Municipal do Nova Santa Bárbara .:'. .- :

OBRA: "contratação do.empr€sa $peciallzâda para constÍução do complemento do muro_em bloco dê. conôÍsto,lportal ds entÍade ê. pórtão de
acesso secundáÍio do ceinitório munigipal dê Nová Sânta'BárbaÍa'
CRONOGRA FíSICO-FINANGEIRO GLOBAL

RO EM BLOCO DECONCRETO,
ESSOPO

E

Local Cemitério de Nova Santa PR.

Íie§ 2 mês 3. Valor dos Serviços (R$) ."trnês 4 l mês 5 | mês

:

' Descriçãô dos Serviços

100o/o* <1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.299,41
9.470,70 100o/o2 INFRAESTRUTURA

600/o 40o/,;".3 PAREDES E PAINÉIS 35.533,16
4 13.549,09 100%FECHAMENTO

100%5 COMUNICAÇÂO USUAL 4.984,00

48,28oÁ 0,00o/o 0,00% 0,00% I o,r

32.746,35 , o,ool (TOTAL SIMPLES. R$

51,72o/o í00,00% í00,00% í00;00% 100,00% I roo,o
67.827,36TOTAL ACUMULADO. RS 67.827,36 35.08í,01 67.827,36 67.827,36 67.827,361 At.eZt

.',

o)
O
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EXTRATO
pRocEDtMENTo LtctrATóRto No í íd20í3

PREGÃo PRESENctAL No. so/20í3
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES
OBJÉTO: Registro de preços para ContrataÉo de EmpÍesa
Especializada para prestaÉo de serviços de manutenÉo preventiva e
corretive mecánica e eletnca de veículos, induindo lantemagem, pintuÍa,
geometria e balanceemento, sem fornocimonto de Decag, paÍe o
["r,ooo o" rz (oozer reses, e.ffin,c,pa,s,
conforme as especificações descritas no termo de referência no Anexo l.
ATA DE REGISTRO OÉ PREÇOS NO 060/20í3. ID NC 229
EMPRESA: K.O, DO ROSÁRIO. AUTO MECÂNICA . ME
CNPJ/MF sob o no 1 8.791 .544/0001 -84
VALOR TOTAL de Rl í92.000,00 (Cento e Noventa e Dois Mil Reaie),
referente eos ltens no I e 2.
ATA DE REGTSTRO OE PREçOS Ne 06,r/2013 - rO N0 230
EMPRESA: IVAN JOSE SCREMIM & ClA. LTDA
CNPJ/MF sob o no 05.246.092/0001 -08
VALOR TOTAL de R$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reaisl, referente
ao ltem no 3.

UGÊNCIA: Terá validade dd 12 (doze) mesês, a partir da daüa de
assinatura da Ata de Registro.de Preços.
DATA OE lNiClO DA VIGENCIA: í8/10/2013.
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO OOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL. O SR AGUINALOO SILVA OO ROSÁRIO
PELA EMPRESA K.O. DO ROSÁRIO - AUTO MECÂNICA .
ME. E O SR. LUIS CARLOS PINTO PELA EMPRESA IVAN
JOSE SCREMIM & CIA. LTDA.

R3 192,00 - 98986/20í3

@
Tendo em vista e conclusáo chegeda, referênte ao Equilíbrio
Econômico-Financeiro da Ata de Registro de Preços N" 029/20í3 - lD
No 126,. cu,ia detentora é a Empresa K & K PAPELARIA E
INFORMATICA LTDA, com re§istro .no CNPJ/MF sob o no

06.064.658/0001-43, referente ao Pregão n'018/2013, que tem como
objeto o Registro de preços para aquisição de Material de Expediente,
em atendimento as Secretarias Municipais, conforme solicitaçáo e
justiÍicativa em anexo, HOMOLOGO o referido ádilamento,
ficando a mesma convocada para assinalura do Termo de
Aditivo, nos termos do ert. 64, câput, do citado diploma legal, sob as
penalidades da lei.

MorÍetes-PR, 1 5 de Outubro de 201 3.
HELDER TEÔFILO DOS SÁ'iTOS

PREFEITO MUNICIPAL

R§ 96,00 - 98842/20í3

I Noua Santa Bdrbara

.§rso DE t.rcrr^(tÀO
PREGÃO Pt{T]ST,N(:IÂL N" O65i2OI3

Poíüia no 056/20 I I

AVISO DE LICITAÇÀO
PREGÂO PRESENCIAL N'06320I3. SRP
Objeto: Aquisiçâo de curativos cspcciais para a Secrclaria i\.lruriciprl dc Saridr'
Tipo: lr,lenor prcço por itern.
Recebimento dos Envelopes: Até às 09h.i0rnin do dia 04, I I rl0 I 3

lnicio do Pregão: Dia 04/l li20l3, às l0:0() horas.
Prego nráximo: RS 34.205,00 (trinrít e quarro rnil. duzcntos c- cinco rcarr)
lnl'omraçóes Conrplementres: poderào ser obtidas ern horàrio de expediente ua
Prefeitura Nlunicipal de Nova Suta Bártrara, sito a Rrra Walticdt> llittcrcoun dc
Moraes no 222, pelo fone: (Oxx 43. 32óó-8 100), por Errail: licitacaoíànsb.pr:gor
br ou pelo sitc www.nsb.prgov.br
Nova Smta Bárbm. l8/t0i2013.
Eduardo lvtontarher de Souza
Pregoeiro
Portaria n' 056/20 I I

AVrSO DE LTCTTAÇÀO
PREGÂO ELETRÔNIC0 n.. 064/20I3 . SRP
Objeto: Aquisiçâo de equipamentos de inlbnnática. rnateriais ltnnancnrcs c outros.
para Inânutcnçâo dN Secretrias Municipais.
Tipo lvíenor preço por itern.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 22tlol20l1 às

07h59nin do dia l2llll20l3.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas às 09h59nrin do dia I 2/ I I /20 I 3.

lN iclo DA sEssÀo DE DISPU'|-A DE PREÇOS: ris rí):00 hoas do dia I 2i I I i20 t-1.

por nreio de Sisterrra de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de l.icitaçries c
Leilões do Erasil, www.bll.org.br "Accsso ldçntilicado uo liuk - lrcitaçôes".
Preço Máximo: R$ 97.584.00 (novenla e sete rnil. quiúentos e oitenta e quatro
reais).
Infonnaçôes Clomplementares: poderão seÍ obtidas em horário de expediente na
Prefeitum lvlunicipal de Nova Santa Í]árbara. sito à Rua Walfrcdo []incnçourr rlc
lvlomes no 222, pelo fone: (043-3266-8 I 00 ), ou por Ernail: licitacaoíritnsb.prgov br
Nova Santa Bárbara. I 8ll0120l 3.

Eduardo Montanher de Souza
l'rcgoeiro
Ponaria n'-' 0J6/20 I I

R$ 432,00 - 99013/2013

I Poraru&vaí

MTINICíPIO DE PARANAVAí

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 246/20IJ.

O MUNICÍPIO de PARANAVA|, f,§tado do Paraná, toma público quc às

l4:00 horas do dia 07 de Novembro de 2013, na sala de licitações da Diretoria

de Compras da hefeitura do Município de Puanavai, sita à Rua Geúlio

Vrgm, 900, centro, realizú licitação na modalidade Prcgão Presencial, do

tipo menor preço, pam aquisição de EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS de

acordo com

lnfomaçôes e esclarccirnentos relativos ao edital, rnodelos e ancxos poderâo

ser solicitados jmto ao Pregoeiro na Diretoria de Compras da Prefeitura

do Município de Paranavaí, loceliada na Rua Getulio Vargas,900,

centro, CEP 87.702-000, Paraná, Bresil - Telefone : (0,14) J42l-2321 - Far:

(044) 3421-2323/Ramal 1320 - E-mail compras@parenavri.pr.gov.br. A

documentâção completa do editâl correspondente poderá ser solicitâdâ

vis email: compras@paranavaí.pr,gov.br, medi{nte preenchimenao do

Csdsstro parà Retirads do Edital. A Pasla Técnica. corn o inteiro leor

do Edital e seus respectivos modelos. adendos e anexos. poderá ser

examinada no seguinte endereço Rua Getúlio Vargas.900. c€ntro. Pranavat -

Objeto: Contratação de empresa especialiada para cotrstÍução do complemento
do mrro em bloco de concreto, ponal de eltrada e portâo de acesso secundário do

cernitério municipal de Nova Santa Bárbara.

Tipo: lvÍenor preço global.
Recebimento dos Envelopes: Ate âs l3h30nrin do dia 04/l li20l3.
lnicio do Pregâo: Dia 04/l l/2013, às l4:00 lroras.

Preço máxirno: R$ 67.827,3ó (sessetrta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e

trinla e §eis ceota!os).
lnfonnaçties Cornplernentares: poderão ser obtidas enr hoúrio de expediente na

Pret'eitura lvlLmicipal de Nova Santa Bárbara. sito â Rua WalÍiedo Binencoun de

Ivlomes no 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100). por Etnail: licitacao(t)usb.pr.gov.
br ou pelo site rvww.nsb.pr.gor,.br
Nova Sanla Bárbam, l8ll0r'2013.

Edusrdo Montanher de Souza
Pregoeirô

Porttriâ no 056/2011

R§ 120,00 . 9918t2013

AVrSO DI LlCrrAÇÀO
PRT,GÀO ELf,TRÔNICO N.' 062/2013 . SRP
Objeto: ,{quisiçâo de medicamentos. materiais dc enfennagem, odontológico e

pua fisiolerapia.
Tipo !lcnor preço por itcnr.
RECEBIMEN"I'O DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 2211012013 às

07h59rnin do dia 05/l l/20 13.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 05/l l/201 3 às 07h59min
do dia 06/l l/2013.
INiCIO DASESSÀO DE DISPUTADE PREÇOS: m08:00 homs do dia06i I I/2013.
por meio de Sistema de Pregâo Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitaçôes e

Leilõcs do Brasil. www.trll.org.br "Acesso ldcntificado no link - licitaçôes".
Preço N'láxinro: RS 324.999,44 (trezentos e yinle e quatro mil, noveoentos o rloventâ

e uove reais e quarenta e quatro centâvos).

lnl'omações Complernentares: poderào ser obtidas ern horário de expediente na

hefeitrrm lvtunicipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencoun de

Moraes no 222, pelo fore: (.13-3266-8 I 00 ). ou por E-mail: licitacaoír)nsh.pr.gov.br
Nova Smta Bárbara. l8i l0/2013.
Eduudo Montarüer de Soua
Prrgoeiro

LOTE OBJETO QUANTI.
DADE

VALOR

TOTAL R$

PRAZO
(DIAS)

l. 190.600,00 ó00l MOTONTVELA.

DORA

02

OI 507.650,00 6t)02 PÁ

CARREGADEIRA

SOBRE RODAS -

GRANDE

0t 363.300.00 ó003 PÁ

CARREGADEIRA

SOBRE RODAS.
MÉDIA

0l 25 t.300.00 6004 RETROESCAVA-

DEIRA

05 ROLO

COMPACTADOR

COMBINADO

TANDEM COM

PNEUS

0t r 82.260.00 60
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ: I 5. I 65.978/0OO1-8O
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, N'. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANA
CEP: 86490-000
Tel. (43) 3551-í662
construtorapinhalense @hotmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

REf: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 65/2013

Prezados Senhores:

A CONTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, inscrito no CNPJ no. 15.165.e78/0001-
80, por intermédio de seu representante legal o Sr. Danton Luiz Luiu Junior, portador
da RG no. 7.064.888-1 e do CPF no. 037.23ô.089{6, declara que " Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo
4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado ao 1.o dia de Novêmbro de 2013

ense LTDA MEtrutora

:064

Luitz Junior
Sócio Gerente

RG. 7.064.888-1
cPF. 037.236. 4

d@
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CN PJ: 1 5. 165.978/000'l-80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL- PARANA
CEP: 86490-000
Tel. (43) 3551-1662
con strutoraprn halense@ hotmail. com

CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 065/2013 - PMNSB - TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa CONTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, com sedê na RUA DR.

FRANCISCO CEZAR NOGARI il" s27 CENTRO , CNPJ n.o 15.165.978/0001-80,
representada pelo Sr. Dalton Luiz LuiU Junior, CREDENCIA o Sr. Roberto Fraiz
Martinez Junior , Engenheiro Civil, portador do R.G. no. 1.382.670-6 e C.P.F. no
318.249.009-53, para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em
licitaçao na modalidade Pregão Píesencial n.o 065/Z)13 - PilNSB, Contratação de
empresa especializada paÍir construção do complemênto do muro êm bloco de
concÍeto, poÉal de entrada e poÍtão dê acesso secundário do cemitério
municipal de Nova Santa BáÍbara, podendo ÍormulaÍ lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao oeÍtame, inclusive interpor e desistir de recursos
em todas as fases licitatórias.

Ribeiráo do Pinhal, 01 Novembro de 2013.

Pinhalense LTDA ME

L

Dalton
Sócio Gerente

RG. 7.064.888-1

.tt

CPF. 037
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CONTRATO SOCIAL

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ : 1 8.065.376/0001 -40

ANDR.E PL:.REtRA DOS SAN-[OS, brasilciro. solteiro. rrascido em 1710911994,

enrpresárit'r. portaclor cla cedtrla de identidade RC no. 13.114.388-5 SSP/PR. inscrito no CPF

n".092.249.919-55, residente e dorniciliado na Rua.lose Francisco da Silva n".268. centro,

Sasto Anrorrio do Paraíso, llstaclo do Parartá, CEP 86.315-000, c<;m registt'o na Juttta

Conrelcial clo llstado do Palaná sob o NIRE 41107427498 ern 06 de rlraio de 2013, da

enrpresa individual A. P. DOS SANTOS - CONSTRUCAO CIVIL: ME, inscrita no CNPJ

solr no 18.06-5.i76/0001-40. Íazerrclo uso clo clue pernrite o ss 3o do art.968 da [-ei no

10.406/2002. conr a redaçào altcrada pelo art. l0 da Lei Conrplementar n' 128/08, ora

rransfbrrna seu registro de EN4I'>RESARIO erq SOCIEDADE EMPRESARIA, urra vez que

aclrnitiu a sócio NOEL CONÇAL.VES ItlBElRO, brasileiro, casado pelo regime de

corrrunhão parcial de bens, enrpresário. identidade n'. 4.282.221-3 SSP/PR, CPF no.

613.660.309-82" residente e domiciliado na Rua Pedro Lemes Conçalves no.25, centro,
Santo Antouio clrr Paraíso, Estado clo Paraná, CEP 86.315-000, passando a constituir o tipo
jurídico SOCIIIDADE t-llt4l"lADA. a clual se regerá, doravante. pelo presente
CONTRAl'O SOCIAL'e cláusulas seguintes, ao qual se obrigam nrutuarnente todos os

sóc ios.

PRIMEIRA - Fica trarrsÍbrmacla a "Empresa individual" em socie.dade Lirnitada, sob o

norre er"nprc,sarial cle SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME,
conr sub-rogaçâo de todos cls direitos pertinentes. A enrplesa terá sede e Íbro rra cidacle dd
Santo Antorrio do Paraíso. [-rstado do Paraná. a Rua Oswalcio Alcântara Ferreira, s/n quadra
38 lote 06. cerrtro. ClrP 86.3 | 5-000.

SEGUNDi\-.() ob.ieto da sociedade será: Elaboração de pro.ietos e execução de obras de
cottstrtrção civil. irrclusive sob a I'ornra de srrbem;:r'eitada. constrtrção e reÍorma de
edil'icações. calçadas, praças, ruas. vias urbanas, colocação de pedras irregulares,
paraleletrrípeclo e colocação de pavel', serviço de pintura em parede, teto, escluadrias e

rodapé. scrviço de instalação hidráulica e encanamento e selviço de instalação e

nranulenção eletrica.

TERCEIIIA - O ca1:ital social que era de R$ I00.000,00 (cerrr mil reals), com a

translblmaçiio e ingresso do novo sócio NOEL CONÇAI-VES RIBEIRO passara para R$
101.000,00 (<;ento e unr mil reais), divididos em 101,000 (cento e unr rril) quotas rro valor
rrt>minal dr- lt$ 1.00 (trm real). cada ttrna. subscrito e integralizado, distribuirrdo-se da
seguinte f'olrra:

Sócio - ANDITE PEREIRA DOS SAN'I-OS. corrr participaçâô de 100.000 (cento mil)
quotâs lro valor de R$ 1.00 (.unr reâl) inregralizadrl iresrc ato o valor de ll$ 100.000,00
(cento rrril lcais) em nroecla correltte nacional. 
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SANTOS & GONÇALVES CONSTRUçÃO CtVtL LTDA - ME
CNPJ: 1 8.065.376/0001 -40

Sócio - NOEL CONÇALVES RIBEIRO, com participação de 1.000 (um mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (r-rm real) câda unra. irrtegra.lizaclo neste ato o valor de RS 1.000.00 (um
mil reais), em rnoeda corrente nacional.

' :::.
CONTRATO SOCIAL : : .. :
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QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é r'estlita ao valor de suas
respondenr solidarianrente pela irrtegralização do capital social, 

.con

cc12002.

quotas. mas todos
forme art. 1.052

QUINTA - A adrninistração da sociedade será exercida pe lo sócio ANDRE PEREIRA DOS
SANTOS. a qual compete privativa e individualmente, o uso do norne empresarial, com
poderes e atr:ib,uiçôes de adrninistrador. representação ativa e passiva. judicial e

extra.iudicialnrenle" ern.iuíz.o ou lbra dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre no interesse da sociedade,. ficando vedado o uso da denominação
social ern negócios estranlros aos fins sociais. benr como onerar bens irnóveis da sociedade,
assumir ot:rigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sem
autorizaÇâo do outro sócio. lrica, entretanto dispensado da prestação de caução.

SIIXTA - Pelos serviços que prestar à sociedade perceberá o socio Andre Pereira dos
Santos, a titulo de "Pró-Labot€", a quantia mensal fixada em comunt, até os limites de

deduçâo íisoal previstos na legislação do irnposto de renda, a qual será levada a conta de
despesas gerais.

SETIMA - O início das ativiclades será 06 de rnaio de 2013

OII-AVA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indetermirrado.

NONA - As quotas sâo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou

em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outrb sócio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condições e preÇo. direito de preferência para a sua aqLrisição,

formalizando. sc realiz-âda a cessão delas, a alteração coutratrml pefiinente,

DECIMA PRIN4EIRA - O exercício social coincidirá conr o arro civil. Ao ternrino de cada
exercício, o aclnrinistrador prestará contâs justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração dirs demonstrâções financeiras, cabendo aos sócios. na proporção de suas
quotas. os lucros ou perdas aprrraclos.

DECII\4A SECUNDA - Ern caso cle nrofie de unr dos sócios. a sociedade não será

dissolvida e oorrtirruará senclcl gerida pelo socicl r!'nranescente ou pelos lrerdeiros. Nào
sendo possível ou inexistindo irrteresse destes oLr

haveres ser'ão apurados e liquidados conr base
mesnro procedinrento será adotado erl qualquer

\
i

t

J

em relação a um dos socios

DECIMA - A empresa poderá a clualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte

do país. se assim, enr conjunto, decidirenr os sócios em conjunto, mediante alteração
contratual assiuada por todos os sócios.
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CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARTO

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO Ctvtr-iLÍoâ {1VtE.
CNPJ: 18.065:376/0001-40. ! i i : . ;' :.

DECIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem
justa causa segundo artigo 1.085 do CC12002.

DECIMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não estar incursos

em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de

exercer atividade empresarial conforme artigo l.0l l, lo do CCl2002

DECIMA QUINTA- As partes elegem o foro da comarca de Cornélio Procópio, Estado do

Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem

como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
sendo que o adrninistrador renuncia a qualquer outro, por rnais privilegiado que possa ser.

E, por estârem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em três vias

de igual teor e forma

Santo Antorrio do Paraíso, l5 de maio de 2013

EP SANTOS VES RIBE

O REGISTRO EM:
4L20'7 6753

Protocolo: í3/273039-1, DE 21 l0Sl2A1

SNTOS t GoNCÀLVES CONSTRUC^O CML
LTDÀ - UE sEBAsrÃo

SECRETARIO
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http: //u,lvw.dr1rc.gov.br/Servicos_druc/form-dnrc/declaracaoME.php

Ministério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacionalde Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

DECLARAÇÃO OT ENQUADRAMENTO DE ME

llmo, Sr. Presidente da Junta ComercialDO ESTADO DO PARANA

A Sociedade SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CVIL LTDA - ME, estabelecida
na Rua Oswaldo Alcântara Ferreira, SN, QUADRA: 38; LOTE: 06;, CENTRO, SANTO
ANTONIO DO PARAISO, PR, CEP. 86.315-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

Codigo do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEIVIPRESA

TONIO DO PARAISO - PR, 15 de Maio de 2013.

SANTOS Socio: GONÇALVES RTBETRO

Para uso excl sl rcíal:

DEFERIDO EM ?I

RG 8,153.469-1 - Pr
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E PERqRA

Junta Co

SECRETARIO

§i",
CERTIFICO O REGISTRO
SOB NÚMERO: 20L32'?

DE
EM: 05

03 04
2L
5

Protocolo: DE I lo5t2013t273040-5,

IVILsÀNTOS coNsrRucÀoGONÇÀtVES
SEBASTIÃo,T DA ME

Empresâ:{1 2 0?61532 6
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