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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

NIH@&fl
Processo Administrativo n.o 691202'l

OBJETO - Contratação de serviços de perfuração de
estacas no Aterro Sanitário.

VALOR - R$ 4.078,00 (quatro mil e setenta e oito reais).

DOTAçAO -

D

Dotações

2021 1290 105.002.17.512.0160.20í210 13.3.90.39.00.00 lDoExercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenko, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbaÍa,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.or.oov.br-www-nsb.or.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL bd /b3

L6T
ESÍADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria de obras

No 109/2021

Data:
14t08t2021

02

PARA: Setor de licitação

Mediante autorização desta secretaria, solicito a
contrataÉo de empresa para prestação de serviços emergencial para realizar a
Perfuração de estacas com 25 cm (Vinte e Cinco centímetros) de diâmetro no
trado mecânico, sendo 24 (Vinte e Quatro) estacas com profundidades entre 3 m
e 5,5 m totalizando 110 m (Cento e Dez metros) , sendo o serviço extremamente
importante para a construçáo da rampa no aterro sanitário, tendo em vista a
grande importância da referida construÉo, para a captação dos lixos que são
depositados nas caçambas da SANETRAN

Justifico a urgência na aquisição em razâo de referido, ser
essencial para a realização dos serviços pretendidos, inclusive requer seja
verificado a possibilidade de aquisição via dispensa de licitação.

Atenciosamente

Danilo Dassayev Gozi
tn8.ni:e!,c Cjv,,

CRtÂ./I,ff: lôl tirt4/o
mhura MunioÍÉi de t{. gnta gáÍbara

h'lr[ 6*
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia

5( toSr bRecebido por:
Nome Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenío,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

NOVA SANTA BARBARA
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1410812021 .

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicitando a
contrataçáo de serviços de perfuração de estacas no Aterro Sanitário, para que seja
verificada a possibilidade de dispensa de licitaçâo.

Atenciosamente,

c

Sendo o que se apresenta para o momento.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro , Z 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Biirbara, Paraná
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL: EDINALDO DE LIMA CORREA

ENDEREÇO: Rua Serra Pedra Selada, '122, Londrina - PR, CEP 86065-040

TELEFONE: (43) 98407686í

EMAIL: ediedinaldo.Slima@gmail.com

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8í 00

Email : compras@nsb.pÍ.gov.br

"COTAçÃO DE PREÇO"

OBS: Será cobrado o valor mÍnimo de 100 metros de perfuração, câso não
atinja essa metragem.

Londrina, 16 de agosto de 2021 .

NOVA SANTA BARBARA

f^frr""A,t t,r* ; G-i*

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centío,8 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova
Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao(ônsb.or.qôv.br - www.nsb.pr.gov.br

1 10 metros

Perfuração de estacas com 25 cm de
diâmetro no Íado mecânico. São 24

estacas com profundidades entre 3 e 5,5
metros. Considerar também o

deslocamento

50,00 (setecentos e

inquenta reais) de custas

RS 10,00 (dez reais) por
perfurado + R$

deslocamento

R$ 1.850,00 (mil
oitocentos e

cinquenta reais).

Quantidade Nome do produto Valor por metro Vâlor total
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT]VOS AoS TRIBUTOS FEDERAIS E À DívtDA
ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relalivas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso dê ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a elê vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificagão de sua autenticidade na lnternet, nos
endêreÇos <http thíb .bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

te com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de Z1ot2o14.
Emitida às
Válida alé
Código de
Qualquer

2lO7l2O21 <hora e data de Brasília>

: A22B.AA27.96CE.CD0B
enda invalidará este documenlo.

gratu
1 1:29 do d

8to112022
le da

ffi
Nome: EDINALDO DE LIMA CORREA 06298769919
CNPJ: 39.995.971/0001 -54

Certidão
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Dúvidas mais Frequentes I lnício I V - 1

Situoçõo de Reguloridode do
Empregqdor

lnscrição (GNPJ ou CEI): 39.995.97110001-54

Empregador não cadastrado.

F-.a cadashá-lo dirija-se a uma das Agências da CAI)G munido dos documentos de constituição da

empresa.

Voltor

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de
autenticidade no sitê da Caixa: www.caixa.gov.br



03t09t2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE INSCRIçÃO

39.995.971/0001.54
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OAÍA OE AAERTURA

02t1212020

0?

ü

NOi,IE EMPRESAÂIAL

EDINALDO DE LlilA CORREÁ 062987699í9

TITULo Do ESTAEELECIMENTo (NoME DE FÁNTASIA)

POLACO FUNDACOES
PORÍE
ME

cóoGo E oEScRlçÁo DÂ ATIVTDADE EcoNôiíc^ PRTNCTPA!

43.99.í{3 . Obras de alvenarla

ENÍE FEOERÂTIVO VEL (EFR)

CAOASTRâL

cÔorco E oEscRrÇÀo DÀs ATrvroaoEs EcoNÔMrcAS sEcuNoÁRrÁs
43.99.í.05 - Perfuração ê construçâo de poços dê água
01.6t{-03 . Serviço dê prêparação dê terrêno, cullivo ê colhêlta

cÔorco E o€scRrçlo o N ruREzÂ JuRIorc^
2í3ó. Emprerárlo (lndlvldual)

LOGRADOURO

R SERRÂ PEDRA SELADA
NÚMERO

122

CEP

E6.065{40
EAIRRO/DISTRITO

RODOCÊNÍRO
MUNICIPIO

LONDRINA PR

ENOEREÇO E rco
EOtEDtNALDO.SLtMÂ@GMAtL.COM

COMPLEMENTO

TELEFONE

(43) 33386796

oAÍ^ o^ STTUAÇÀO CÂOASTRAL

oa12no20

ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03logl2o21às 14:35:58 (data e hora de Brasília).

OAÍA DÀ SITUAÇÃO ESPECIAL

1t1

Página: í/1



08

Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual

ldentificação

Nome Empresarial
EDINALOO DE LIMA CORREA 06298769919
Nome do Empresárlo
EDINALDO OE LIMA CORREA
Nome Fantasla
POLACO FUNDACOES

Capital Social
1.000,00
Número ldentidadê OÍgão Emlssor
10.074.309-4 SSP

Condição de Microempreendedor lndividual

UF Emissor
PR

CPF
062.987.699-19

'- Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Número de Registro

Data dê lnício da Situação Cadastral Vigente
02112t2020

CNPJ
39.995.971/0001-54

Endereço Comercial

CEP
86065-040
Bairro
ROOOCENTRO

Atividades

LogÍadouro
RUA SERRA PEDRA SELADA
Munícipio
LONDRINA

Número
122
UF

PR

Data dê lnÍcio de Atividadês
0?J12t2020

Ocupação Principal
v Pedreiroindependente

Atividadê Principal (CNAE)
4399-1/03 - Obras de alvenaria

Ocupaçóês Sêcundárias
Poceiro/cisterneiro/cacimbêirô,
indêpendente
Prestador(a) de serviÇos de
preparaçáo de tenênos, sob
contrato de empÍeitada,
independente

Forma dê Atuação
Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Atividades Secundáriaô (CNAE)

4399-1/05 - PerfuÍação e construção de poços de água

0'Íô'l-0/03 - Serviço de preparação de teneno, cultivo e colheita

Têrmo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento
Oeclaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividadês domiciliares ê restrições âô uso dê
espaços públicos; autorizo a Íealizaçáo de inspêção e Íiscalizaçáo no local de exercício dâs atividades para fins de
verlficação da observància dos referidos requisitos: e dêclâro, sob âs penâs dâ lei, ter ciênciâ de que o não atendimento
dos requisitos lêgais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acanetaÍ o cancelamento destê Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Oispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.'
' Declaraçáo pÍêstada pelo empreendedoÍ no ato de regislro da emprêsa.
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Estê CeÍtiÍcado comprova as inscÍiçõês, alvâíá, licênç3s 6 e situaÉo de ênquadíamenlo do êmprêsário nâ condiçáo de MicoêmpreêndedoÍ lndividuá|. A
suâ âcêitàção eslá condicbnâda à verifcáÉo dê sua autênlicidâde na lntêmeL no endereço: EEtÍU.QellêliheElleeldÊdg!99LE4:.
Cerlificado emitido com bas€ ns ResoluÉo no 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê parâ Gestão de Redê NacioMl pârâ â Simplificeçâo do Registro e da
LegâlÉação de Empresãs e Negocios - CGSIM.
ATENÇÃO: quelquêr râsurâ ou êmênda invaliderá êste documênlo. Pâíe pêsquisâr a inscíiÉo ê61âduel ê/ou municipel (quanclo convênênlês do câdâstro
sinconi2ádonacional).iníorÍhooselemenlosâbaixonoendoreçoelefônic..

Número do Recibo
ME65597232

Número do ldentificador
6298769919

Data de Emissâo
0211212020
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ORCAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO

COM PERFURATRIZ DÍESEL

A.B. Gonçalves & Cia Ltda - ME com CMJ: 03.627.8571cf01-24 e registrc no CREA sob o n.o RS

88.808/D, estóelecido à Av Porogal, n.'91 -Jd lgapó, na cidade de [ondrina e representado pelo sócio
proprieuário e responsável técnico Sr. Alfredo Braz Gonçalves, com CPF n 654.009.509-06 e registro no CREA
sob o n.'RS 88.808/D, vem por intermédio desta propor serviços de execução de esteas paa a obra de Vv. Ss.,

de acordo com as cláusulas abaixo:

CüÁusula primeira - Contratante
]. Contrdante.. PREFEITURA NOVA SANTA BARBAR
2. Endereço de cobrança:
3. Bairro:
4. Cidade:
5. Fone:

6. Obm: PREFEITI,,RANoVASANTABARBARA
7. Local:
8. Bairro:
9. Área a construir(m2):

CNPJ/CPF:

CEP:

Qrudm; Lote:
Cidaddestado:
N" de pavimentos:

CEP

Cláusula segunda - Descrições dos serviços
Serão executadas a quantidade de eshcas com as profundidades e diâmetros que forem necessárias pam

resistirem as cargas indicadas no projeto estrutural as estacas serão do tipo escavadas, com trado mecânico.
O cálculo das estacas, diâmetro e profundidade das nrsmas serão em função das cargas indicadas no

projeto estnrtural e tipo de solo.

Cláusula terceira - Das especificações prtliminares:
Serão executadas estacÍs em concrcto com FCK indicado no projeto estrutural, podendo a contratada

altemr, caso julgue necessário.

Na ausência de especificaçôes no projeto estrutural, as cabeças das estacas deverão serem armadas com
4 banas de aço CA 50 com diâmetro de 3/8" por dois metros de compriÍnento para que haja perfeita aÍnarração

com blocos.
Para as estacas armadag o diânretro dos estribos helicoidais deverão obedecer uma cobertura de 3 cm

de concreto, ou seja, o diânrtro do helióide será 06 on menordo que o diârnetro da egaca.
A tabela de cargas com comprimento das estacas será enúegue ao conEatante na assinatura do contrato

ou na obr4 no seu início.
Quâlquer incidente na obra sobre as estacas já escarradas e ainda não concretadâs que provocar entupimento

de alguma estaca (chuva, desnnronamento da parede da estaca, etc), acarretará a limpeza das nrsmas, para este
procedimento será cobrado o 'alor de 607o do estipulado m contrato A não limpeza das estacas ausentâ â
responsabilidade da Contratada quânto a eficiência da estaca.

Eventuai s dano na estrutuÍa, desde que fique plenamente comprovado que houve deficiência na
perfuração da estacas ou medidas (diâmerro e profundidade) das mesmas são de responmbilidade da

Contratada.
Na existência de atero, as estacxrs auÍnentaáo de compriÍrÉnto conforme indica@s da contratada.

Cláusula quatta - Da responsabilidade dâ oontratâda:
Máçina perfinatriz diesel e combrstível.
Fomecimento de operários nectssários para manuseio do eqúparrnto, 02 operários deüdanrnte

re gi strad os.

À8. Gonçalves Cia da - ME
AV PORTUGAL.9I - JD IGAPO - LONOBINA - PR / FONES:3329 - '1234 / 86046{i0
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Fornecimeúo de Anotação de Responsatiüdade Técnica (ART) do ençnheiro responúrel, ao término
ôs serviços.

Clârsrla quinta - Responsabilidade do Contratante
l,ocação da obr4 responsabil idade do ençúeiro executorda obra.

Qualidade de execução do concreto, armaduras e eÍEhimenlo das estac as.

Pagamento dos serviços contratadc-
As estâcas perfuradas nb podem pennanecer abenas pa mais de 24 homs, no caso de preúsão de cbuva,

estas deveúo serem concrEtadas iÍrEdisÍamente após a escavação.

Oáusrla sexta - Proctdinrntos necessários para o início de exectção dos serviços:
Niralar e apiloar o teneno para funcionamento do eqúpanento principalmente próximo de taludes ou

cortes.

Remoção de terms excedentes da perfinação e de eventuais blocos de tijolc e estruturas anteriores
existerúes no teneÍD e súsolo.

Locação das estacas de acordo com o projeto e$rutural orçado e remarcação se necesMrio deüdo a

capacidade de carga das esracas.

Fomecimerf,o de pesml e de material preü sro paÍa enchimento das estacas concreto e armaórras.
Guarda do equipamento e ÊnamerÍas, sob pera de reembolso em caso & roubo ou dano qulçer.

Clfusrla sétima - Di reção écnica:
Para a execução das estacas e esclarecimentos dos serviços a serem prestados, será entregue ao

respomável pela obn uma tabela & cargas, comprimentos e diâmetrG das estacas e aÍnaduras nece ssiári as.

Serão execúados 110.0 IIÉf6 lineaÍes de estâcas, sendo:

Dametro Met ros Valor (m) Diametro Metros Valor (m)
2'l Rs 9.q0 50 R§ 2.1.00
25 110 ns s.mo [ 0 R§ 12.00
30 RS 10.90 70 RS 42.00
40 RS 16.90

Clártsula sétirm - Preços e cmdições:
AVISTA:
O seniço úotaliza-se em R$ 4.078.00
Com pazo máximo de 07 (sete dias) apc o térmim dos sewiços.
A PRAZO: sendo uma enúada e mais uma parcela

O seniço úotaliza-se em R$ 4.28190

O úo mgamento no prazo estipulado acarretara multa b 2 7o b vala do contrato acrescido de juros
de mcra de 2,0 Voaomês.

Nos raalores acinn estÍio distribúdc:Serviços R$ f .089.00 , I-ocomoção de equiparrrcnto R$ 2.900.00
, ART R$ 89,00 , e outros

Observações :
Caso haja possíveis alterações na nEtragem a executar, o valor será conigiô proporcionalmente,

corforme prcço por metro liÍEâÍ' 
Lordrin4 lg de Acosro de2o2r

AB Gorçalves & Cia Lrda -ME
CNPJ: ô3.67.85710001 -24

AB. Gonçatves Cia ltda - ME
AV PORTUGAL.gI - JD IGAPO - LONDRINA - PR / FONES: 3329 - 1234 / 86046-010
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.B. GONCALVES EIRELI
CNPJ: 03.627.857 10001 -24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida parc o estabelecimento matriz e suas Íiliais ê, no câso dê ente fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a êle vinculados. Refêrê-sê à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriíicação de sua autenticidâdê na lnternel, nos
enderegos <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão em mente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida 2110612021 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código ão: 74DF.BCEB.AFF4.EB0D

invalidará este documento.Qualquer menda

a grat
44:49 do

8t12t2021.
controle da

ta

ü



03t09t2021 Consulta RegulaÍidade do EmpÍegador

Voltar lmprimir

C,.IxA
Í]êIXA ECC,INÔM'.À FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 03.627.8571oo0t-24
RAZãO SOCiAIA B GONCALVES E CIA LTDA ME

Endereço: R MONTEVIDEU 251 / GUANABARA / LONDRINA / PR / 86050.020

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçõ e5 com q

Validade:.2s/08/2021

Certificação Número t584779548910

Informação obtida em O3loglzo2t 1,4:38:46

A utllização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

23/09/202t

2t

httDsJ/mnsulta-cÍÍ.câixa.gov.br/consuhací/pages/consultaEmpÍegador.isf 111

13



03t09n021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO DE TNSCR|ÇÃO

03.627.857Í000í-2il
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DÀTA OE AEERTURA

0110212000

14

ü

NOME ÉMPRESARIA!

A.B. GONCALVES EIRELI

ÍIÍUTO DO ÊSIAAÉIECIMENTO (NOME OE FANÍASIA)

ALFA BRÂZ . ENGENHARIA
PORÍÉ

ENTE FEOERÂTIVO (EFR)

ATIVA

s

cÔorco E oEscRrÇÁo oA aÍrvrD DE EcoNÔMrc^ pRrNcrPAt

43.9í 6{0 . Obrar dê fundaçóê3

cóolGo E oÊscRçÁo DAs AIrvlo oEs ÊcoNÔMtcas sEcuNoÁRAs
4í .204{0 - Construçáo dê 6dlííclo3
/B.r2.H)0 - Psrturações e sondlgens

E OESCR DA NAÍUREZA ..IUR

230-5 - Empresa lndividual dê Responsabilldade Llmltada (dê Netureza Empresári

LOGRÂDOURO

AV PORTUGAL
NÚMÉRO

91

CEP

86.tltô{í 0
&TRRO/DISTRÍTO

IGAPO

COMPLEM€NÍO

MUNICIPIO

LONORINA PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO

DADM@PONCECONTABIL.COM.BR
TÉLÉFONE

(43) 3339-í23i1

o rÀ oa s[uaÇÁo CÂDASTRÁI

03r1í/2005

ESPECIÀLs oaT D srÍuaÇÀo EsPEcÁt

Página: 1/1

111

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURÍDICA

ME

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0310912021às 14:38:57 (data e hora de BrasÍlia).
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A.B. GONÇALVES & CIA LTDA. - ME

CN PJ : 03.627.8 57 10001 -2Á

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL NO 05 PARA TRANSFORMAçÃO DE

soctEDÀDE En PRESÁRn UMITADA (LTDA) Em EMPRESA TNDIVTDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

DO TIPO JUíR|DICO E CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transfoÍmada esta Sociedade Empresária Limitada - firn
pAf,A uso ExcLusÍvo DA JUNTA coMERcrAL Do €srAoo oo PARANÁ

UlrY-l
I JuNr^ co,\ Erchl I

I oo ?AR^N I

JoltrÀ cot{ERcrÀ! Do asrÀDo Do pÀrÀxÁ - SEDE

cERIIFIco o REGTSIRO W OL/O6/2O16 15:42 SOB rl' 20L63000972
pRoro@r.o: 1630009?2 DE OL/0612016. CóDrGO DE VP.RTFTCÀçiO:
11600586525. IIRE: 41600157323 .
À.4. @llçÀrvEg ETRELT

Libêttàd Bogut
§,CRETÀRI]À-6ERÀ!

crrRrrrBÀ,01/06/2016
xE. ê!p!ê6âfaciL. pr. qov.b.

À walidadâ a!.Êtê dôcsnênto, sê iry!êB8o, fj'ca suj€ito à coqrlowâção .iê Êuâ âütênticidàdê no8 rêspêcti.vos pottàis.
Inforaando seus lespectiwôs êódiqos dê vêrificàÇâo

ALFREDO BRAZ GONçALVES, brasileiro, natural do MunicÍpio de Jandaia do Sul,

Estado do Paraná, nascido em 12 de junho de 1.970, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de ldentidade Civil

n.o 4.589.848-2 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa FÍsica do Ministério da Fazenda - C.P.F.

sob n.o 654.009.509-06, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do

Paraná, na Avenida Portugal, n.o 91, lgapó, CEP.: 86M6-010, na condição de único

sócio da empresa A.B. GONçALVES & CIA LTDA. - lllE, inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - C.N.P.J./M.F. sob n.o

03.627.85710001-24, com sede e foÍo no MunicÍpio de Londrina, Estado do Paraná,

na Avenída Portugal, n.o 91, lgapó, CEP,: 86M6-010, com seu Contrato Social

devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.o 4í 2

042678 4, em 01 de fevereiro de 2.000 e sua guarta altêração de contrato registrada

sob no 20155469070, em 09 de setembro de 2.015, resolve na melhor forma de

direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei 10.406 de 10 de janeiro de

2.002, e em conformidade com a Lei 12.441 de 11 de julho de 2.011, alêrar e

transformar seu contÍato social e alteração posteriores, assim como seu lipo de

natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada - LTDA (206-6) em EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI (230-5), a qual regerá,

doravânte, pelo presente ATO CONSTITUTíVO:

Págloa 1de 5.
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A.B. GONÇALVES & CIA LTDA. - ME

CNPJ: 03.627.8571000'l-24

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL NO 05 PARA TRANSFORMAÇÃO DE

socrEDADE EMPRESÁRn LlililTADA (LTDA) Eill EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI}

LTDA (206-2) em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI (230-

5), passando a denominaçáo social a ser A.B. GONçALVES ElRELl. - ME, com

sub+ogação de todos os direitos e obrigaçôes perlinentê§.

cLÁusuLA SEGUNDA: O acervo da sociedade , no valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), representadas por 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00

(um real) cada uma, fica elevado para R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), de

forma a atender o determinado pelo Art. 980-4, Lei 10406/02, sendo um aumento de

R$ 38.000,00 (úinta e oito mil reais) tolalmentê integralizados em moeda conente do

PaÍs no presente ato, passando o capital social a ser representado por 1 (uma)

quota de R$ 88.000,00 (oitentr e oito mil reais), passando a consütuir o capital da

Empresa índividual de Responsabilidade Limitada.

GúUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, em ato

contínuo o ato constitutivo de Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada,

conforme abaixo:

ÀTO CONSTITUTIVO DA EUPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA POR TRÂNSFOR!'AçÃO DE SOGIEDADE EI'IPRESÁRIA LIi,IITADA

ALFREDO BRAZ GONÇALVES, brasileiro, natural do MunicÍpio de Jandaia do Sul,

PARA uso €xcrustvo DAIUNTA coMERctAL oo EÍADo Do PARANÁ Pá8inã 2 de 5.

JgmÀ couEacrÀ! Do EsaÀDo Do pÀ!ÀNÁ - SEDE

.lurllÂ cor!r[8.[ÀL

CERIIEICO O REGISIRO w O]^/06/2015 15:42 soB N' 20163000972
pRoÍlcoI.o: l630009?2 DE o1/06/20t6. cóDrco DE vERrErcÀçÀo:
11500586625. NIRE: 4160045?323-
À.B. GONÇÀ',VES EIRELI

N

Lib.E!âd aôgut
SESRETÀRI]T-GERiÀ!

ctRrrrBÀ,01/06/2015
xw.êq)!êsafacil.p!. gôw.br

À vâIida(!ê a!êstê docrDnto, B. iEp!ê.so. fié Êujêitô à cooprovâ9ao dê auâ rutênticialaatê nôs rê8pêctieos portâia
rnfôhânaiô sâu3 !êspôêtivo. códigoa ds ve.i,ficàçáo

A.B. GONÇALVES E|RELI. . ME

CNPJ : 03.627.857 lA0ü -24

tr
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A.B. GONçALVES & CrA LTDA. - ME

CNPJ: 03.627.85710001 -24

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOC]AL NO 05 PARA TRÂNSFORÍÚAçÃO DE

SOCIEDADE EIIPRESÁRh LIMITADA (LTDA) EM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

DO NOME EMPRESARIAL, ENDERECO, OBJETO E PRAZO DE DURACÂO

cúUsuLA PRImEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de A.B.

GONÇALVES ElRELl. - ME, e terá sedê e domicilio no MunicÍpio de Londrina,

Estado do Paraná, na Avenida Portugal, n.o 9í, lgapó, CEP.: 86M6410, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - C.N.P.J./M.F. sob

o no 03,627.85710001-21, podendo. a qualquer tempo abrir, filiais e escritórios em

todo o território nacional, assim como no exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto social as atividades de:

oBRAS DE FUNDAçÕES; PERFURAÇÔES E SONDAGENS DESTTNADAS À

CONSTRUçÃO CUIL; SERVIÇOS DE LOCAçÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

EXECUÇÃO DE FUNDAÇOES, CONSTRUÇÃO CrVrL DE EDTFICAçOES

RESIDENCIAIS E COMERGIAIS; SERVIÇOS DE PLANEJAIUIENTO; PROJETOS;

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIçOS ATINENTES A ENGENHARIA CIVIL.

$,tt
PARÂ USO EXCI-USIVO DÂ 

'UNTÀ 
COMERCIAL DO ESTAOO OO PARANÁ Pállnr 3 de 5.

JIrNIÀ C\OIGAJCI:I,. DO ES?ÀDO DO PÀIÀNÁ - SEE

CERIITI@ O RBCISTRO 4 OllOGl2Ol6 15:12 soB N' 20153000972
Pao!o@:p: 1630009?2 Da 01106/2016. cóDIGo DB VBRIEICTçiO:
11600585525. IIIBE: 41500457323.
À.B. GOXCÀVES ETRTLIÀ,NTA COM€rcl^[

!i.b.!t d Boqu.
stcPtÍál'tÀ-c8nÀt

coerua , 01/06/2016
In..pr.r.f.êl1.p!.gow.bt

Estado do Paraná, nascido em 12 de junho de 1.970, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de ldentidade Civil

n.o 4.589.848-2 expedida pela Secrelaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - C.P.F.

sob n.o 654.009.509{16, rcsidente e domiciliado no MunicÍpio de Londrina, Estado do

Perená, na Avenida Portugal, n.o 91, lgapó, CEP.:8604&010, constitui uma

Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

À wàlldâa!. .L.t dôêlrn ntô, tê irprésso, ficà .uj.ito I êô4rôv.9ao d. .u. .utêDticidÂd. Do. r.!p.ctivo. portlir.
InfolDândo aêuÂ rê.pôctlvor códigor dê wêlificaçâô
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A.B. GONçALVES & CrA LTDA. - ME

CN PJ : 03.627.857,0001 -24

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL N" 05 PARÂ TRANSFORMAçÃO DE

SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA (LTDA} Ei' EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPON§ABILIDADE LIMITADA (EIRELI}

CLÁUSULA TERCEIRA: A emprêsa iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de

2.000 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da

pessoa jurldÍca diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário

ou permanenle do títular, podendo a emprêsa ser alterada para alender uma nova

sÍtuação.

CúUSULA QUARTA: O capital é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais),

representado por quota única de igual valor, já integralizados anteriormente em

moeda conente do País.

PARÁGRAFo Úillco: A responsabilidade do tÍtular é limitada ao capitâl

integralizado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida pelo Titular da

empresa ALFREDO BRAZ GONçALVES, com os poderes e akibuiçóes de

administrador a quêm caberá denlre oukas atribuiçÕes, a representação ativa e

passiva, judicial e extrajudicial da empresa, sendo a responsabilidade do titular,

limitado ao capital social integralizado.

PÀRA USO EXCLUSIVO DA 
'UNÍA 

COMÊRCIAL DO ESTADO DO PARÂNÁ PáBina 4 de 5

JuNrÀ coMERc r Do EsrÀDo Do pÀrÀrüi - SEDE

CERITFICO O REcI§lRo d OL/06/2O1,6 15:rt2 soB N" 2OL53OOO912
pRorocoI.o I 163000972 DE 01/06/2016. CóDrcO DE VERTFTCÀçàO:

,t NTA COÁ €t€tA!
trÔ tÀâ^Ni{

11600586625. NIRA: 41600{51323
À.8. GONçÀ,.VES ErRElr

Libêr!âd Bogmâ
SECRETÀA!À-GEiRÀ],

cuRraiBÀ, 01/06/2016
ffi .êryrêBafâêil.p!.gow.b!

À vaudadê dêstê docurento, sê iúp!ésso, fica sujêito à êoBplovaÇáo dê sua autênticidadê nos .êspeêtiwos po.tàis
InforEando 6eus !êspêctieos códigos dê welificação

DO CAPITAL SOCIAL E ADT'INISTRAÇÃO

CúUSULA SEXTA: O administrador ALFREDO BRAZ GONçALVES declara, sob /l[
ilrfr

as penas da lei, de que náo está impedido de exercer a adminislraÉo da sociedade,/ /'
por lei especialt ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob oi

udq
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efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaícaçáo, peita ou subomo, concussâo,

peculato, ou contra a economia popular, contrâ o sistema financeiro nacÍonel, contre

normas de defesa da conconência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

propriedade. (eÍt 1.0íí, § ío, CCr2002)

CúUSULA SÉTIMA: DECIATA O titUIAr dA EIRELI ALFREDO BRAZ GONÇALVES,

para os devidos lins e efehos, que nâo parlicipar de nenhuma outra empresa dessa

modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: O exercÍcio social coincidirá com o ano civil , sendo em 31 de

dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de

resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

GLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro do Município de Londrina, Estado do Pâraná,

para resolver quaisquer litigios oriundos do presente ato.

Londrina - Pr., 09 de maio de 2.01ô.
, i..1. ô

GONçALVES

PARA uso Exctustvo DA jUMTA coMERclat Do EÍAoo m PARANÁ Pádnr 5 de 5.

JrnarÀ êoÀtEtcrÀr- Dô EsaÀDo Do pÀtÀnií - SEDE

,UNI^ @ar4ttcl^I
OO PAIANA

qERTIFICO O RECISIRO EX oL/OGl2Of6 l5:a2 SOa ll' 2OL63OOo912.
PRC/IOCOIO: 153OOO9?2 DE OLl05l2OL5. CóDIGO Dr VlrtEtCÀÇIO:
11600546625. NIRI; a160015?323.
À.8. @NÇII.VES IIÀALI

Lü.!çrd Eogu,
SICRIIÀ.R T-GtRÀ!

coutrBÀ, 01/06/2015
rw..q,n.àfrcil.p!.gov.br

À e.ltdÀd. dâltâ dôc|rlto, .. tupr.r.o, fica luj.lto f coç.ow.çao d. .uà âut âtlcldÂd. âo. !ôrFctiE! Irortàt.
InforaâÀdô sêus rêôp.ctlvor códlgo! dê vêrific.çto

A.B. GONÇALVES & CtA LTDA. - ME

CNPJ: 03.627.857,000í-24

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL NO 05 PARA TRANSFORMAçÃO DE

SOC]EDADE EMPRESÁR|A LIMITADA (LTDA) EM EÍIIPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LÍIIIITADA (EIREL!)

r

{ /,
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R.conh.eo por VER
ooNçarvEs (1
Londrh..PÍaú, 25 d.

En Í.rt.

Émorum.rüoa: lr7.9l
Fl,lr.ln: Rll.e8

l.lo olgltí t{.

i,!NTÀ COIGRCIÀ! DO ESTIDO DO PÀRàNÀ - SEDE

JUNÍA COIúERCIÂL
DO PARAN,/(

cEB.lIrIco o REGlstRo ü OL/O612016 15:t2 SoB n' 20163000972
PAOaO@rp: 1530009?2 DS OL/O5/2OL5. CôDr@ DE VERTETCÀçIO:
11600586625. llIBE: 11500457323.
À.8. @Nçl VES ErRtl,r

lalllãloX lOÇLOtlSDt Loiot tA cÁrrôrÉr!J6r*^r^E.l{únjgd.bdàD.oÉ&À+ê.úrEllê'r--E84.
ce.Fa,ffi.n ftr.r.-.- t !t!.r...a

(vRc

Llà.rFd Eogü.
SiCEIITRI,I-GERÂ,,

clrRrrrBÀ, 01/05/2015
t.rx..q...âlàci1.P.. gow.br

À vrlldraL .L.t doêrrn ntô, rê irüprêêBo, ficâ .uj.ito à coryrowrçto d. rue aút nticidÂdê ro. !.slf,ctlwô. Pôltâir.
lnfolDândo aêu. r.rp.ctrvo. códl.gor d. w.lificÀção
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

§'z,ssa,osq/ootlt-e?

Assinatura -

2

\gso,oo

o 1oo

C0TRIM & CI/r. L1'DÂ,

RUA.tOSÉ sÀNTÂ ErLÂ, g0
JD. 9ELTA. CEP 86065.925
\ LONDRTNA. PR J

I

Da

oasenvrçÃo:

Temos o custo de deslocamento gleLoedrlna (nosso pátio) atê o local do Servlço a s
acrescldo ao valor a úle)nd ada qullometro somando ida ê Volta.

Validade da Píopõsta: 10(dêr) dias

, Condlyões de Pagamento: 2o(vinte) dias.

"Fiêclsamos de 01(ponto)de água(tornelra)
,perfurare01 pessoa da obra para retlrara

: medidas,

no máximo a 30 metros do ponto môis distante a
terra, jogar água quando necessário e cànferir as

:Walfredo Blttencourt de Moraes ne 222 , Centro, tl 43, 3266.8100, B - 86,250-000 Nova

eproximedament 170 km,

Nomo do rodutoI Valor or metro
Peíuraçáo de estacas com 25 cm de diâmetro

no trado mecánico. São 24 estacas com
proÍundidades entre 3 e 5,5 metros. ConsideÍar

também o deslocamento

R$ r0,90

ia Bárbara, Paraná - -E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

RAzÃo SOCTAL: Cotrim & cia Ltda.

ENDEREÇO: Rua José Santaella 50 - Londrina-PR.

CNPJ: 97.398.689/0001 -96

TELEFONET 43 I 9152-6535 e 43 3338-()04O

E'ÍrIAil-:gulndastoscotrim@ gmai I.com

Á Prefeltura Municipat de Nova Santa Bárbara - pr.

CNPJ: 95.561.080i0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@ns b. pr.gov br

.COTAçÂO DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

-t

2L

f-*
27108t2021.

I

Valor total

1 10 melros

L 199,00
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a

Lembrando que a taxa mínima e de
110 metros devido a possibilidade de
dar pedra ou outros obstáculos que
impeçam dar o total de metros
solicitado.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COTRIM & CIA LTDA
CNPJ: 97.398.689/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificâdo que vierem a seÍ apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o êstabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administrãÉo dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaÇáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ad. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desla certidão está condicionada à verificagão de sua autenticidadê na lnteÍnet, nos
endereços <http:/irÍb.gov.be ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão itamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no í.75í, de 211012014.
Emitida
Válida a

ia 0610812021 <hora e data de Brasília>

Código o: A0AC.81 18.0862.8828
Qualquer eme nda invalidará êste documento

57:45

led
022.

ffi



Consulta Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir

CAIxA
I:A IXÁ ãCC]NÔMI.-Á, F EDE RÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

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

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

Va lidade: 16/08/2021

Certificação Número: 602282609473685

Informação obtida em 03/O9/2O21 L4:42:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lêi esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

t4/09/202r

https:,rconsulta-crf.caixa.gov.brlconsultací/pages/consultaEmpregadorjsÍ 111

03109t2021
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Inscrição: 97.398.689/0001-96
RAZãO SOC|AITOBO E COTRIM LTDA ME

Endereço: AV. INGLATERRA 921 AP 104 / ]D EUROPA / LONDRINA / PR / 86046-430



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

97.398.689/000r.96
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OÉ A8ÉRTURA

04103/'t994

25t
NOME EMPRESAAlAI

COTRIM & CIA LTDA

TIÍULO OO ESIABELECIMENTO {NOME OE 
'ANTÀSIÂ)GUINDASTES COTRIM

PORTE

ME

côoGo E oÊscRçÃo DÀ ÂTrv,DÁDE EcoNÔMrcA PRTNCTPAL

5229.0.99 . Outras atlvldados auxlllarss doa transporte6 ierrÊatror não sspsclllcadas anterlormênte

ENTE FEDERAÍIVO {ÉrR)

ATIVA

EDE DASAÍIVIDADES SECU

Não lnformada

EOÉ OA NATI,]RÊZA

206-2 - Socledade Empresária Limitada

LOGRÀOOURO

R JOSÊ SANTA ELLA
NÚMERo

50

BATRRO/OrSÍRtÍO

JARDIM DELTA
MUNICIPIO

LONDRINA PR

COMPLEMENTO

CEP

86.065{2s

ENDEREçO EIETRôNICO ÍELEFONE
(43) 3338-3686

DÀT^ OA S|ÍUÁÇÀO CAOASÍRÂL

03rí112005

ESPECIÂL

Aprovado pêla lnstruÉo Normativa RFB no í.863, de 27 de dezembro de 2018
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 02

COBO & COTRIM LTDA
CNPJ 97.398.689/0001-96

NIRE 41203069301

Pelo pÍ€s€nte insüumento particular de alteração de Contrato Social e na melhor forma de
direito os sócios a segúr identificados:

I - Zander Jesus Cotrim, brasileiro, casado sob o regime de separação total
em Santâ MÂriânâ/PR, aos 15/04/1956, empresário, poíador do CPF e
Cédula de Identidadc RG 1401293 S§P/PR. residente e domiciliado em
Jose Santa Ella, 50, Jd. Delta, CEP 86065-825.

lla

2 - EImo Cobo Cotrim, brasileiro, sol mat , nascido em Santa Mari
aos 30/08/1957, poíadoÍ do CP Cédula de ldentidade RG l.4l 7

SSP/?R, rcsidente e domiciliado em
cEP 86066-240.

Sócios componentcs da empresa Cobo & C
na Rua Elizio Turino, 80, Jardim Sabará, C

Cllusula Primeira: A razão social da empresa passa a ser COTRIM & CIA LTDA.

Clíusula Segunda: O endereço da emprcsapâsss a ser Rua Jose Santa EUq 50, Jd. Delta, CEP
86065-S25, Lnndrina/PR

Clóusula Tcrceira: O sócio Elmo Cobo Cotrim, que possui 5.000 (cinco mil) quotas no valor
dc R$ 1,00 (um real) cada umq vende e transfere, 500 (quinhentas) quolas no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, ao sócio ingressante Nicolas Cotrim, brasileiro, solteiro, nascido em
Londrina/PR aos 2610611999, empresi{rio, portador do CPF/}vÍF 009.525.359-98, Cédula de

Identidade RO 14.339.485-9 SSP/?R, residente e domiciliado em Londrina/PR., na Rua Jose

Santa Ella, 50, Jardim Deltâ, CEP 86065-825, e 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotâs no valor
de RS I,00 (um real) cada uma, ao sócio Zander Jesus Cotrim já qualificado.

Cláusula Quaía: O sócio EImo Cobo Cotrim dá aos sócios Zander.Iesus Cotrint e Nicokrs
Cotrim plen4 geral e irrevogável quitação das quotas lrcra vendidas e lmnstêridas.

qt8trlt@ O BICISIIO ü OllL2l2Ol, 09:23 AOt I. 2019a593350
PB.,!OcoIô: 19a693350 Da O2lt0l20r9. CóDrcO DE VrAIrrC-rçtO:
Ir905629319. llll: a1203069301.
colRlll a cliÀ lIDÀ

,.rf,raDao lot.loos tlrygu. ElscÀtÀ
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Rua Elizio Turino, 80, Jardim Sabará,

Comercial do Paraná sob o NIRE 41203069301 em 3110311994 e inscrita no CNPJ sob n.o

9?.398.689/0001-96, resolvem alterar desta forma seu contrato social de acordo com as

seguintes cláusulas e condições:



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 02

COBO & COTRIM LTDA
CNPJ 97.398.689/0001-96

NIRE 4I203069301

Cl{usula Quinta: O capital social dcsta Empresa, que era Fll§ 10.000,00 (dez mil reais) dividido
em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada umq totalmente integralizados neste ato em moeda corrsnte do PaÍs.

De ecordo com er tlteracões realizades. consolids-ge o contmto socisl com a sesuinte
redacão:

clItItICo o Ractl}.o d OalL2l2OLg 09:23 soa r. 20194693350pRdrocota: 19a693!50 Dt 02lLol20L9. CóOrCO Dt vnrncÀçIo:
1r.905529319. xltt: a1203069!01.
cqlRllt r c!À ,.rqÀ

,nJt{IA @^attcta!

Nome dos Sócios N' de Quotas o/o Valor em R$ Valor Total R$
Zander Jesus Cotrim 49.500 99o/o l,00 49.500.00

500 1,00 500,00 U
TOTAL 50.000 1,00 50.000,00
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Claurula Serta: A rcsponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, rnas todos /ín-
ÍEspondem solidaÍiamente pela integralização do capital social. {
Chusula Sétima: A administração da sociedatte cabeú âo sócio Zander Jesus Cotrim, com/
os podercs e atribuições de administrador, autorizado o trso do nome ernprcsarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao int€ressc social ou assumir obrigações seje em favor de
qua.lqucr dos quotistas ou de tcrceircs, bcm como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio.

Claurula Oirava; O administrador declara, sob as penas da lci, de que não está impedido de
exeÍcer a administmrÉo dà sociedade, por lei cspecial, ou em vírtude de condenação criminal,
ou por sc cncontÍer sob os Êf€itos dela, a pena que vede' ainda que temporariamentc, o acesso
â cargos públicoq ou por crime falimentar, de prcvaricação, peita, suborno, concussãô,
pcculato, ou contra a economia popular, contra o sistcma financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrênciq contra as relações de consumo, fé públicq ou a propriedade.

I,atl|DiO IIR@S| RttAt! BISCT!^
stcnt!ÁÀro-caa !

clBrttaÀ,0al1212019
rrú-.4...rfaclL.p!. soy.br

Nicolas Cotrim t%
l00o/o

^ 
vrlld.r& d..t dêc{Eato, .. 1qrE ..o, fic! ruJ.lt I c.ôqrrorrçro d. .ur .ut rtt cj,d,rd. Do. r..p.cttvo. port lr.fnÍotrandô r.ur raapact&oa códLgoa ó. vrEr.flcrçlo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 02

COBO & COTRIM LTDA
CNPJ 97398.689/000t -96

NIRE 41203069301

I - Zander Jesus Cotrim, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nosc ido
em Santa Mariana/PR, aos l5/04/1956, emprcsário, portador do CPF/Iv!F 349.553.219-68 e
Cédula de ldentidade RG 1401293 SSP/?R" rcsidente e domiciliado em Londrina/PR, na Rua
Jose Sanra EIla, 50, Jd. Delra, CEP 86065-825.

2 -Nicolrr Cotrim, brasileiro, soltciro, nascido cm tondrina/PR aos 26lAü 1999, empresário,
poíadoÍ do CPF/1víF 009.525.359-98, Cédula de Identidade RG 14.339.485-9 SSP/PR,
rrsidente e domiciliado em Londrina/PR., na Rua Jose Santa EIla, 50, Jardim Delta, CEP 86065-
825.

Clausula Segunda: O capital social é de 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000
(cinquenta mil) quotas no valor nomínal de R$ 1,00 (um real) cada umâ, totalmente
integralizados neste ato em moeda corrcnte do Pais.

a

/

ClRllltco o tlclatao 4 Or/12/2O19 09:23 soB f,' 2019a693330
Pr€,Iocorr: 19a693350 Dr o2/LOl2O79. CóOtco Dt VrÀrucÀçlo:
119055293a9. xIE: a1203059301.
cotnlx a cl.r tlrÀ

IAàIDaO XIICOS RÀtstt BIsC,^tl
stcnttíRro-qr ú

CITBIIIBÀ, O{/1212019
ffi ..qrr.r.Acil.p!. gor',bE

A,{IA COÀ4ErchI
DO l^raN,/(

N' de Quotas alor em R$ alor Total R$
Zander Jesus Cotrim 49.500 99% I,00 49.500,00
Nicolas Cotrim lo/" r,00 500,00
TOTAL 50.000 100% 1,00 50.000,00

r vdld.da d.tt dô.{Dlto, .. i"çr.r.o, -ílcr .uJ.ito I êe.ovsçao d. .u! Àut rttc1d.d. nor !.q).ctj,ro. portri.Iàforr.ndo ..u. r.qr.cUtvor código. ó. v.ELticrçto
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COTRIM & CIA LTDA
CNPJ 97398.689/0001 -96

NrRE 41203069301

coNsoLIDAÇÃO DECONTRATOSOCIAL

Sócios componentes da empresa que gira sob a razâo social de Cotrim & CIA Ltdr, empresa
de direito privado com sede na Rua Jose Santa Ella, 50, Jd. Delta, CEP 86065-825,
Londrina/P& registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41203069301 em
3l/03/1994 c inscrita no CNPJ sob n." 97.398.689/0001-96.

Clausula Primelra: A sociedade gira sob o nome empresarial Cotrim & CIA Ltdn., com sede

na Rua Jose Santa Ella, 50, Jardim Delt4 CEP 86065-825, podendo abrir e enccnar Íiliais,
agências e escritôrios, crn qualquer parte do lenitório nacional.

Nome dos Sócios %

500



29

COBO & COTRTM LTDA
CI\{PJ 97398.689/0001-96

NIRE 41203069301

Cleusula Tercelra: O objeto social da empresa é fransporte municipal de cargas secns e
prestaçâo de serviços de guinchos e guindastes comerciais,

Clausula Quartr: A sociedade inicianl suas atividades em 04103/1994 e seu prazo de durngõo
é por tempo indeterminado.

Clausule Quinta: As quotas são indivisíveis e nâo poderão scr cedidas ou ttansferidns a

terceiros scm o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçths e preço, o direito de preferência para sua aquisição se poshs à venda, formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pcrtinente.

Claueula §erta: A responsabilidade de cada sócio e r€strita ao vslor de suas quotas, mas todo
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ctitlllco o ltclstRo 4 0t/1212O19 09:23 sol x. 20:,9a693350
Pnollcolô: 19a6r3350 DE O2/7O/2OL9. C{DrcO Dr r[RrrrcÀçlo:
11905529349. xlrt: 11203069301-
@tr!( a c!À ttDÀ

r.NEr @l4ftct^L
oo l^raN^

I!ÀIDRO nll@A a YSaL BtSCtIiÀ
atcat Ítto-( lL

clRrtlaÀ,0al12l2019
rrr..er..rl.cll.p!. goe.b!

r yrlld.d. d..t dôclDato, .. lIrE.rro, llc. iül.ito f ê.ç.ov.çro d.
Intolr.Ddo aaü! rêapactlvôa códLgoa da
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ALTERAÇÃO CONTRÀTUAL N" 02

Chusutr §éüma: A administração da sociedade cabeú o sócio Zander Jesus Cotrim, com os
poderes e atribuições de administrador, autorizado o trso do nome empresarial, assinando de
forma individual a administração desta.

Perágrafo Único: A sociedade será reprcsentada âtiva e pâssivamente, judicial e extra -
judicialmente, de forma individual pelo sócio Zander Jesus Cotrim, podendo alienar,
caucionsr ou onerar bens sociais, emitir lítulos de creditos, transigir. assinar cheques c
renunsiar a dir€itos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos,
avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contÍato ou papel que

impliquc em rcsponsabilidade da sociedade, seja público ou particular. com os poderes e

atribuiçôes de administrador, aulorizado o uso do nome empresarial.

Clausula Oitava: Âo térmiao de cada exerclcio social, em 3l de dezembro, o administrador
pÍestüa uintas justificadas de sua administragão, procedendo a elaboraçâo do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de rcsultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

suas quotas, os lucms o1r perdas apurados,
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 02

COBO & COTRIMLTDA
CNPJ 97.398.689/0001-96

NIRE 41203069301

Cleusula Nona: Nos quatro mEscs seguintes ao término do exercício soci

delibcrarão sobre as contas c designarâo administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima: Doclara sob as penas da Lci, que se eÍlquedra na

MICROEMPRESA, nos termos da t-ei Complemenar no. 123, de l4nZnOO6.

s sócios

condição de

Clausuta Déclma Primelra: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, d
título dê "pÍó labore", observadas as disposiçôes pertinentes.

Claucuh Déctúr Segunda: Falccendo ou sendo ínterditado qualqrrcr dos §ócios, à sociedadc

continuará com scun hcrdeiros, sucessoÍes e o incapâz Não sendo possível ou inêxistindo
interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) Ícmanescente(s), o valor de seus haveres seú apurado e

liquidado,com base na situaçâo patrimonial da sociedade, à data daresolução, verificada em

balanço especialmentc levantado.

Prr{grefo único: O mesmo procedimento scrá adohdo em outÍos ca§os em quc a.sôiiedade se

resolva eÍn relação a scu sócio.

Clausuh Dêciina Terceira: O admini§trador declara, sob as penas da lci, de que nào esta

impcdido de cxercer a adminishação da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condcnaçdo criminal, ou por se encontraÍem sob os eleitris dela, a pena quc úede, ainda que

temporariamente, o accs:n Ê caÍgos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo, peita

ou subomo, concussão, peculato, ou qonüa a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fe pública

ou a propriedade.

Claucula Déclma Quarta: Fica eleito o foro da comarca de londrina/PR , para o exercício e o

cumprimentto dos direitos e obrigações resultantes deste conlrato.

IJr.{Ia @^iÉrcl^i-
oo lal^I.{

l erltA.d. d..t dôctrôto, .. f+!...o, -11c. .uj.ttô I 6oq)!ôv.çro d. .ur .ut âticldrd. nor lr.p.êtLror pôttrL.
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ALTERAÇÀO CONTRATUAL N" 02

COBO & COTRIM LTDA
CNPJ 97.398.689/000r-96

NIRE 4120306930I

E, por estarcrn assim justos e conttalados, lavram, datam ê assinâm o presenb iii,§lruÍnsnto

elaborado em via únicq para que valha na melhor forma do dLeito, scndo a úniôa via destinada
ao rcgisto e-arquivameato nÂ Juntâ Comercial do Estatlo do Paraná, deüdamentÉ rubricadas
pclos sócios.

Londrina/PR, I 9 de Agosto de 20 I 9

Jesus C

I

Úlmo Cobo Cotrim

Nicolas Cotrim

qtatltrc! o RECISIIO a 0t/l2l2ol, 09:23 9ol x' 2019a693350.
laorocoro: 19a693350 Dr o2lLol2olg. cóDrco D! Ea,rrrcÀçÁo:
11905529349. Itrl: 11203059301.
@tttta r ct llDlvlr'-lln .ÍI^ crfrcr^r I

I oo E^r^ru[ |

IrrxDro roacoS ÀÀtsll alaqtl
stcrttíRro-@À!

clrRrrrBÀ, oal12l2019
fir..qrraaaÍacr.I.pr. goe.br
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