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TUBOS E PRÉ-MOLDADOS 

PREFEITURA DO MUN CÍPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANA 

PREGOEIRO(a) MUNICIPAL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2021 - ISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATE AS 8:30hrs DO DIA 1%3/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPE: AS 8:30hrs DO DIA 1%3/2021 

PROPONENTE: BETTO, JUSTO & IA LTDA- CNPJ: 07.763.682/0001-33 

OBJETO: Formalização da Ata de Registro e preços para eventual aquisições de tubos 
concreto novos, para utilização nas diversas atividades inerentes à Secretaria de Viaçã , 
Obras e Serviços Urbanos, conforme especifi ações técnicas mínimas constantes do anexo , 
município de Mercedes, Estado do Paraná 

BETTO, JUSTO elA. LTDA. 
RUA TEREZINA, 417 - FONE/FAX: (45) 3266-1843 - EP 85.840-000 - CÉU AZUL - PARANÁ 

CNPJ: 07.763.682/0001-33 - e-mail: bjtubos@gmaiI.com 



\usro & elA LIDA sETf , l3SDAGLEJA01SN 
SiZ77 ~~,:,.~ FONE4).999S5.9~5:' 
~~ 07.763.682/00001-3.- 

MINUTA DE HABIL TAÇÃO PRÉVIA 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE E CO CORDA COM OS REQUISITOS DE 

çÃO 

Ao Município de Mercedes 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2021 - S TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização da Ata de Registro de preços para eventual aquisições de tubos de 
concreto novos, para utilização nas diversas ativi ades inerentes à Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, conforme especificações técni as mínimas constantes do anexo I, município 
de Mercedes, Estado do Paraná 

Prezados Senhores. 

Por este instrumento, a empresa BET O, JUSTO & CIA LTDA, inscrita no CNP] 
sob n° 07.763.682/0001-33, com sede à Rodovia R 277 Km 635,4, lote rural 135 da gleba 01, 
Céu Azul, Paraná, por seu sócio Administrador o Sr. SIDINEI VANIN JUSTO, Brasileiro, 
Divorciado, Advogado (OAB/PR 46.850), empre ário, portador da Cédula de Identidade RG n° 
3.855.248-1 - SESP/PR e CPF n° 722.603.359-34, domiciliado à Av. Nilo Umberto Deitos, n" 910, 
centro CEP 85840-000, Céu Azul-Pr., DECLA , sob as penas da lei, e para os fins do Edital de 
Pregão Presencial n° 17/2021, Sistema de Regis o Preços, tipo menor preço por item, instaurado 
por esta PREFEITURA DO MUNICíPIO DE ERCEDES, nos termos do artigo 4°, inciso 
VII, da Lei n° 10.520/2002, que cumpre plenam te todos requisitos de habilitação para o Pregão 
acima mencionado, bem como, todas a exigên ias nele contido e, ainda, que esta ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteri res e, entrega, juntamente com a presente, o 
envelope contendo a indicação do objeto e pre os oferecidos, além do envelope contendo as 
documentações habilitatórias do referido edital. 

Declara também, q e á ciente e con arda com as condições previstas no edital e seus 
en com os requisit s de habilitação definidos no edital. 

a presente declaração. 

Céu Azul-Pr., 1° de março de 2021 

BETTO, JUSTO CIA. LTDA. 
RUA TEREZINA, 417 - FONE/FAX: (45) 3266-1843 - EP 85.840-000 - CÉU AZUL - PARANÁ 

CNPJ: 07.763.682/0001-33 -mail: bjtubos@gmail.com 



BETTO & J STO LTDA 
CNPJ: 07,763,682/0001 33 NIRE' 41205619022 

QUINTA ~L TERAÇAo E CONSOL DAÇAo 00 CONTRATO SOCIAL 

JOAO PAULO CAS LU BETTO, brasileiro, cas do sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 17/03/1 79 em Céu Azul- PR. En enheiro Eletnclsta, residente e domiciliado no 
municípro de Céu lul - PR. a Rua Luiz Maz ero. nQ 65, Apto 02, Centro, Cep 85,840-000. 
portador da Carteira e Identidade CIvIl. Regls o Geral n,o 5 746 391-0SSP/PR, expedida em 
06/ 1/2012 e do CP~ (MF) nO 034,263 629-45: 

ALEXANDRE VANl ~ JUSTO, brasileiro, casad sob o regífTI8 de comunhão parcial de bens, 
nascioo em 20/10r i8 em Céu Azul- PR. ernp esário, residente e domiciliado no municlpio de 
Céu Azul - PR, à F i:i Angelo Rombalci nO 455, Bairro Parque Verde, Cep 85840-000, portador 
da Carteira de lden;« a.r. Civil. Regist o Geral n 6 535,578-lSSP/PR. expedída em 26/07/2012 e 
do CPF (MF) nO 01 9 , ,8c, <139-21: 

Sócios componente; da Sociedade t.irnnada. q e gira sob o Nome Empresarial de ·SETIO & 
JUSTO L TDA", COI sede a Rodovra Br 277 K 6354. Lote Rural 135 da Gleba 01, SInO. Zona 
Rural MunlciplO de Ce , Azul. Estado do Par 1<3. CEP 85840-000. com seu Contrato Social 
arquivado na Junta .)i"')'2fcial do Parana sob o nO 41205619022 em sessão do dia 21/12/2005 e 4' 
alteração e conscliurçào sob o n'> 2020101265 em sessão do dia í 9/02f2020, cadastrada no 
CNPJ (MF) sob ,.,0 J7 763682/0001-33, RESOL EM por este Instrumento particutar de contrato 
ALTERAR e CONSOLIDAR seu contrato pnmiliv de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, O sócio ALE ANDRE VANIN JUSTO, já qualificado, retira-se 
da sociedade vend r oc suas 20000 (vinte mil) uotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada urna, 
equivalentes a R$ ~ t OCO.OO (vinte mil reais), P' (a o sócio ing"essante $IDINEI VANIN JUSTO 
brasileiro, dtvorciadc n,bCldo em 2'1/10/1967 em éu Azul- PR, Advogado, residente e dorniciliado 
no município de Cé11 All.1 - PR, à Avenida Nilo mberto Deites. nO 910. Centro. Cep 85,840-000. r 

portador da Carteir j ,jt: Identidade Civil, Regls o Geral n.? ?.855 248-1SSP/PR, sxpedíoa em 
10/12/1982 e do Cp· '.I") nO 722603,359-34, pa os a vista neste ato em moeda corrente no pais, 

• I \ f 
ClAUSULA SEGUI'I.JA.: Neste alo, o SÓCIO JOA PAULO CASAL LI BETTO. jà qualificado, que " 
possui 2,O,000(VlI1te ,11) uotas na sociedade. ve de 10.000 (dez mil) quotas n'o valor de R$ 1.00 y\ 
(um real) cada um" equrvalentes a RS 10.00 .00 (dez mil reais) para o sócio Ingressanté(" ' 
JONATAS CASAL"I BETIO. brasileiro. divorci do. nascido em 11/10/1984 em Céu Azul- PR, 
Advogado. residerre e domiciliado no murucípi de Céu Azu'- PR. a Rua Angelo Rombakn 'y 

";.sm.1 I 

~ SERVENTIA DISTRITAL DE 

"",zzA,b, .•. C É U A Z U L 
Clelde Mauarolo Marques - Titular Designada 

Rua luiz Maziero, 270· Munlcfpio de Céu Azul- PR 
Comarca de Matelândla - CEP 85840-000 

E-maU: cartorioceuazul@gmail.comFone: 45 32~' 590 

Auten';i~o a pr;sente f~to~'ó~i~ p~r conf;;i'r"~~~=;"~~igi~';'I~-:'~-:;fo . 
apresentado, 

C&rtifiço Que o selo de AUTENTICIDADE 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte, 

SET & JUSTO LTDA. 
'üinei Vanin Justo 
ADMINISTRADOR 

""5&;1,t~.1 • PR CPF 722603359-34 



BETTO & 
CNPJ 07763.682/000 -33 NIRE: 41205619022 

QUINT AL TERAÇAo E CaNSO IDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
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nO 467. Bairro Paro IC verde. Cep 85.840-000. ortador da Carteira Nacional de Habilitação CNH 
fI.o 02678299940, e pedroa em 10/10/2017 DET N/PR e do CPF (MF) n° 042.453,169-00; pagas 
a vista neste ato en- moeda corrente no pais 

CLÁUSULA TERCEIRA O capital social. na i portáncia de S 40.000.00 (quarenta mil reais) 
divididos em 4000 - (q,.J1 ente mil) qi atas no v lor de R$ 1,00 (um real) cada uma. Inteiramente 
subscrito e in\e9r811_ do após a presente altera ào. fica assim istribuldo e integralizado entre os 
sócios: 

R$ 20.000,ÕO 'j 
RS 10.000,00 I 
R$ 10.000,õO' 

----- R$ 4õ.õõo~oci~ --------- 
Parágrafo Único: \ -ésponsabilidade 

de suas quotas, não 
respondendo os se' 'Os nem subsidlsliamente. pelas obngsçoes sociais. mas todos respondem 
solidariamente pek nt12!:;f ahzação do capital soc ai. conforme c art. 1 052 da Lei 10A06, de 10 de 
janeiro de 2002 (C( 190 CIVil Brasileiro), 

CLÁUSULA QUAF- A: () SÓCIO ALEXANDRE V N!N JUSTO .. aue se retira da sociedade. Declara 
para todos os efe,.)$ cqars. que não tem m IS nada a receber da empresa nem do SÓcí~ , ') 
remanescente e do in~J'essantes. dando total q itação dos seus haveres. :r 
CLÁUSULA QUIN r A: A Administração da 50 edade passa a ser dos sócios. JOAO PAULO 
CASALLI BEnO, •. IOINEI VANIN JUSTO e JO ATAS CASALU BETIO já qualificados acima 

CLÁUSULA SEXT,": O;; SÓCIOS declaram sob as penas da Lei, q~Je não estão Impedidos de 
exercer o comere (A. a administração de ociedades por lei especial, ou em virtude de 
condenação crmur oi. por se encontrarem s b os efeitos dela, a pena q~e vede, ainda que l_ 
temporariamente. ( élCl'~·SO a cargos públicos: o por crime tahmentar, de prevaricação. peita oWr 

suborno, concussã pc.culato ou contra a econo lia popular, contra o sistema financeiro nacional. 
contra as normas ,.I\'': u-Iesa da concorréncra ntra as retações de consumo. fé pública, ou a 
propriedade 

\ 

~ SER~ENTIA DISTRITAL DE 

"NZAOO' .• C E U A Z U L 
Cleide Mauarolo Marques - Titular Designada 

Rua luiz Maziero, 270· Munldplo de Céu Azul- PR 
Comarca da Matelândla - CEP 85840-000 

E-mail: cartoriocêuazul@gmall.com Fone: 45 3266-1 590 

Autentico a presente fotocópia por conferir com a original que me foi 
apresentado. 
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CLÁUSULA SETlf A: A sociedade altera a sua razão social para BETTO, JUSTO 8. elA L TOA. 

CLÁUSULA alTA", A - \,!'manecern inalter ada - as demais cláusulas que não colidirem com as 
disposições do pres ,n10 slrurnen o 

CLÁUSULA NO ,,: Por este instrumento de Alteração Contratual. a sociedade resolve 
CONSOLIDAR o s u con:rato social e posteno s alterações, revogando expressamente todas as 
dlspo.sições ~ntra.l al5 ar1ten~:s_ que colidir~m com o presente~_r:2_~n_to_. __ 

CONTRATO SOC AL CONSOLIDADO 
- -- ~------. BETTO, JUS O & elA L TOA 

--------i 
'--_ .- 1 

CNPJ (MF) 07.763.682/0 0'1-33 e N!RE 41205619022 
CONSOLIDAÇÃO D CONTRATO SOCIAL 

JOAO PAULO CA~ ALLI BETTO, brasileiro, ca ado sob o regime de comunhão parcial de bens. 
nascido em 17/02' 97g em Céu Azul- PR, E genheiro Eletricista, residente e domicíliado no 
municlpro de Céu \zu - PR, à Rua Luiz M ziero. nO 65, Apto 02, Centro, Cep 85.840-000. 
portador da Carta ,Cí:: Identidade Civil, Regi tro Geréll n.O 5 746 391-0SSP/PR, exoedida em 
06/1 '1/2012 e do C - 't.1F) nO 034263629-45. 

JONATAS CASAL_I BEno. orasueiro oivorclado. nascido em 11/10/1984 em Céu Azul- PR. 
Advogado, reside ' 1'~ .orrucrnado no rnumcrpi de Céu Azul - PR. à Rua Angelo Rombaldi. n~ 

I 467, Bairro Paiq, 1,,'i..J'= Cep 85.840-000 f ortador da Carteira Nacional de Habilitação n~. \ 
02678299940, exp "d' em 10/10/2017, DETRA /PR e do CPF (MF) n' 042.453169-00, -< ) 
SIDINEI VANIN .HJSTO, brasrlsrro divorciad 
Advogado, resroenn e cormcrhado no municípiO 
nO 910. Centro, CE P "':5 840-000, portador da 
3.855 248-1SSP/P· e voeoida em 10/12/1982 e 

, nascido em 21110/1967 em Céu Azul- PR, 
e Céu Azul - PR, à Avenida Nilo Umberto Deitas, 
Carteira de Identidade Civil. Registro Geral n o i' 

\ 10 CPF (MF) n° 722.603 359-34; 

Sócios componen 1.:.5 da Sociedade Limitada, ue gira sob o Nome Empresarial de "SEnO, 
JUSTO s CIA L TD~" com sede a Rodovia 8r .77 KM 635.4, Lote Rural 135 da Gleba 01, 8/(10, j 
Zona Rural, Munic '10 c Céu Azul, Estado do arena, CEP 85840-000, com seu Contrato SOcia'-r 
arquivado na Junta :o.~lercial do Paraná sob o n 41205619Q22 em sessão do dia 21/12/2005 e 4fi 

alteração e conso: 'açi,-, sob o nO 202010126::i em sessão do dia 19/02/2020, cadastrada no 
CNPJ (MF) sob nO -,- 3682/0001-33 

~ ~ ~~ .• ~ ~ .•..• - -- - - ~- - - - _. 

Autentico a presente fotocópia por conferir com a original que me foi 
apresentado. 

- d~ qüe oselo de~UTENTICI)ADt 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte, 
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CLÁUSULA PRIMURA: DA DENOMINAÇÃO S CIAL 
A sociedade gira se. o nome empresarial de 8E 0, JUSTO & CIA LTDA. 

CLÁUSULA SEGU DA DA SEDE 

A sociedade tem s ,I 8 j~ a Rodovia Br 277 1< 6354. Lote Rural 135 da Gleba 01, S/no, Zona 
Rural. Municlp10 de :eu Azul, Estado cio Pararia CEP 85840-000, 

CLÁUSULA TERCEIRA. DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade tem p .... Objeto Mercantil o ramo e "INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO, ESTPUTURAS PRE MOLDADA EM CONCRETO E COMERCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUçÃe 

CLÁUSULA QUAR"' A: 00 PRAZO 

O prazo de duraçà da sociedade é por tempo' determinado tendo iniciado suas atividades em 
02101 f2006. 

CLÁUSULA QUINT \: DO CAPITAL SOCIAL 

O cap'tal social, I q portàncra de R$ 40.0 .00 (quarenta mil reais) divididos em 40.000 
(q. atenta m!l) qu- as 10 valor de R$ 1.00 Um real) cana uma. Inteiramente subscrito e 
mtegrahzado, está . s. t dlstnbuldo e inteqrahza o entre os SÓCiOS: 

-c--:--:-::-::-:--r-----:::--:-:--:- . " .,bINEI VANIN JUF o -- J 20.000 uoS'; 1 - 50.00% R$ 20:000,00, 
. JOAO PAULO CASt LU SETTO 10.000 uata.s j-- - 2.5.00% R$10.000,OO 
'JONATAS CASALLIBETTO -- ----10.·00Õ -õõtas r- 2s~Õ'Õ%-- R$10.000,OO" "'<. 

-rOTÀ-r- --_ . -40.000 uotas --- -100,00% ,,_ -'RS 40.000,00 
l.._ _. __ .. . , 

. sponsabilldade dos de suas quotas. não 
respondendo os S( (,;';, nem Subsldlaflarnente. elas cbnqaçces sociais, mas todos respondem 
solidariamente pela t,:. rauzação do capital soei I, conforme c art, 1.052 da Lei 10406. de 10 de 
janeiro de 2002 (Cc ,00 Civil Brasileiro). 

CLÁUSULA SEXTA DA ADMINISTRAÇÃO j 
Estão Investidos n'3 tu=çãc de Sócios Administ adores da sccledade os sócios JOAO PAULO I 
CASALlI SETTO, IDINEI VANIN JUSTO e JO ATAS CASAlLl BeTTO [a qualificacos f- 

(Ielde Mauarolo Marques· Titular Designada 
SERVENTIA DISTRITAL DE Rua luiz Mazlero, 270-Munlcfplode Céu Azul- PR 

Comarca de Matelândla - CEP 85840-000 
JLAZZAROI..!. C É U A Z U L E-mail:cartorioceuazul@gmall.comFone:453266-1590 

Aut~~tico a p~e-s~~te 'fot~~Ó;ia '~~~ c~-~f~;ir '~~;"';';;~;~';'I-;~';~;:~~i 
apresentado. 



BETTO & USTO L TDA 
c, PJ.07.763.682/00 1·33 NIRE: 41205619022 

QUINTA A.L TERAÇÃO E CONS LlDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Parágrafo Prirneir O!;. Sócios Administrador S estão investidos em conjunto e isoladamente. 
de todos os poder , , ele administração e rep esentaçáo da Sociedade, em juizo ou fora dele, 
perante quaisquer eS:»8S. naturais Ou jurí icas, de direito público ou privado. inclusive a 
representação perar te q ralquer '·epartição íed ral, estadual Ou munIcipal e autarquias, oocenco 
alienar. hipotecar e'( li onerar bens do ativo ci ulante da socit:dade, a fim de assegurar o pleno 
desempenho de su ' ; f'.J -ções, sendo que. sntr tanto, os aludidos poderes deverão ser exercidos 
de acordo com as jl50')siçàes do presente ontraío SocIal. e respeitadas as limitações aqui estabelecldas. 

Parágrafo SeguI1C(: PJra pooer alienar. hip tecar elou onerar bens que constam no AtiVO 
Imobilizado da soei, i"'llt bem como quando d constituição de garantias reais sob e os rnesrnos, 
contratação de tin<· ':'1 J lentos e Investimento junto a InstitUições financeiras. prestar fianças. 
avais ou garaniias r 8t1v,;s a negócIos da socre ade, Ou de sociedades coligadas Ou controladas 
e alienação de títu: - It. crédito da sociedade. a represeniaçào da sociedade será exercida em 
conjunto pelos sóc l -s .. .rrn as assinaturas de ar bos, sendo nu os de pleno direito. quaisquer atos 
que venham a ser r:' t ICcvios em desacordo com o presente cOl~trato. 

Parágrafo Terceiro ~áo expressamente ved dos. sendo nulos e inoperantes em relação à 
sociedade e oerarr tel cetros os atos de que squer sócios. administradores. procuradores ou 
tuncíonânos que a « tv ;.'verem em obngações elalivas a negócios e operações estranhas ao 
obJellVos SOCIaiS. ta l ~',no rlança, avais endo sos Ou Quaisquer outras garantias prestadas em " 
favor de terceiros. r' S..J" nco o previsto nos oa qrafos anteno es. 

Parágrafo Quarto; Js sócios poderão de com m acordo, receber um pró-Iabore mensal. a ser 
pago Ou creditado, (' sl:r,ladas as dísposições re ulares pertinentes. 

• , CLÁUSULA SÉTIMt . DAS DELIBERAÇÕES O S SÓCIOS E AL TERAÇ6ES DO CONTRATO \ SOCIAL 

Os SÓCIOS são sobe. li c. cara deliberar sobre q 81squer rnoo. 'cações ou alte.sações do contrato 
social e pocerão L ~,I::. mediante celebração e documento escrito de alteração de contrato j/ 
social _:t-- 

CLÁUSULA OITAV 00 EXERCICIO SOCIAL DISTRIBUiÇÃO DE RESUl TADOS / 

Pag!flJ .) 



BETTO & JUSTO LTDA 
c PJ.07.763.682/000 -33 NIRE: 41205619022 

QUINTA AL TERAÇÃO E CaNSO IDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

o exercícIo social s encerrara em 31 de deze ro de cada ano e. a seu término, o administrador 
prestem'! contas jus Iíc3uas de sua gestão. pro edendo a elaboração do inventario. do balanço 
patnmonial e do ba '1Ç0 de resultado econômic da socIedade. 

Parágrafo Primei r,) 0" I esuítados apurados P 'darão ser distribuídos entre os sócios, de forma 
proporCional ou nàc I r:-,rtlclpaçêo no capital soe at. ou ficarem em conta de reserva na sociedade. 

Parágrafo Segund' . N(-nhum sócio terá direit a qualquer parcela dos resultados até que seja 
deliberado. pelos pll' Pf!C, SÓCIOS sobre sua apli cão 

Parágrafo Terceiro Por deliberação dos sócio poderá ser estabelecida a não distribUição dos 
resultados ao final :> exercícío social manlend -se os montantes não dlstríbuldos em conta de 
reserva. para futura c Is:r !)UIÇ~O ou capitalização 

Parágrafo Quarto: \ socredade poderá proced r à elaboração de demonstrações financeiras e 
contábeis em pene dos Intermediários, inclusi e mensais, e a critério dos sócios. distribuir 
resultados apurado" iesras demonstrações 

CLÁUSULA NONA OA LIQUIDAÇÃO E DISSO 

A retirada exclusão fé.:! ""leia, inSOlvência civil líq idação, Impedimento ou falecimento de qualquer 
um dos sócios nãr '-1jS;,olverâ a 
permanecer acena l'l sócio. 
ingresso de um nov .;o~:; 

Parágrafo Primeiro 
sucessores podera( 
caso de ser rejeltad 
valor de suas quota 

,\ ~ Impedimento ou Ialecn ento de quaisquer dos sócios, seus herdeiros e 
n'gressar na sociedade, co 1 o consentimento do sócio remanescente. No 

remanescerá com o outro sócio. No caso de 
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o 

" Parágrafo Segund , sociedade será dissolvi a nos oerna-s casos previstos em lei ou por 
deliberaçào dos SÓ" '> cabendo a eles, em qual uer hipótese, estabelecer o modo de liquidaçào, !~ 
eleger os liquidanL e tomar as demais rned as necessanas para promover a liquldação, 
Realizado o ativo • solvido o passivo, o sal o verificado será repartido entre os sócios 
proporcionalmente é,1 valor das respectivas quota de capital. 

1:::"ld admissão. os herdeiros ou rneerro do -re cujus, serão reembolsados pelo 

-{ 

~ SER~ENTIA DISTRlTAl DE 
V>Z7A"O, .• C E U A Z U L 

Autentico a presente fotocópia por conferir com a original que me foi 
apresentado. 

Cleide Manarolo Marques - TItular Designada 
Rua luiz MazierD, 270 - Município de C4u ÂZul- PR 

Cumarca de MateJandla _ CEP 85840-000 
E·mail: cartorioceuazul@gmall.comFone:453266-159O 

-+,_.,," __ qULO_seIo de AUTENTlCIlADE 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



BETTO & 
~NPJ: 07.763.682/000 -33 NIRE: 41205619022 

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSO IDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Parágrafo Terceír No caso da disSOlução d sociedade. fica reservado, preferencialmente. ao 
sócio remanescsm o ~l reito de adjudicaÇão d negócio está assumindo o ativo e passivo. desde 
que efetue o paqa. 1· ..• I1( elos haveres eventualn1 .nte devidos ao SÓCIO retirante. 

CLÁUSULA DÉC"'A: DO DESIMPEDIMENTO 

Os sócios declarar-i sob as penas da Lei, que ão estão irnp ';:lidos de exercer o comércio ou a 
administração de se clec:ades por lei especial. u em VIrtude je condenação criminal ou por se 
encontrarem sob o te'tos dela a pena que ve e. ainda que temporariamente. o acesso a cargos 
publícos ou por C )t-' !allmentar. de prevanc çâo, peita ou suborno. concussão, oeculato Ou 
contra a economia I oc uar , contra o sistema fln ncerro nacional. contra as normas de defesa da 
concorrência, contr : as 'clações de consumo. fé úbhca, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉClr.' PRIMEIRA DO ENQUAD AMENTO DE EPP 
A sociedade Decla I. ··Jb as penas da Lei. q e se enquadra da condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE '1L ~ termos da Lei Cornplem ntar nO 123 d", 14/1212006 

CLÁUSULA OÉC!r1i SEGUNDA: DO FORO 

Os casos omissos I' i- resenta contrato serão resolvidos nos termos da legislação em vigor, 
ficando eleito. de C'i u.m acordo entre os sócios o toro da Comarca de Matelândia. Paraná, para 
resolução dos caso; qu oossarn surgir na socie ade. 

E, por assim terei jl.-;tos e contra ados, lavr m. datam e assinam o presente J~Llmento. 
obrigando-se fielms I te Dor si e por seus herdei os e sucessores a cumpn-to 7m-todos os seus termos. 

Céu Azul. PR, 04 d 

SfDIN_E(VANI JU~ O 
CPY.722.603.359-3. 

--.._---- 

@ SER~ENTlA DISTRITAL DE 
""77ARO,,, C E U A Z U L 

Cleide Mazzarolo Marques - Titular Designada 
Rua luiz Mazlero, 270· Município de Céu Azul- PR 

Comarca de Matelândla - CEP 85840-000 
E-mail: cartorioceuazul@gmall.comFone:453266-159O -. 

Autentico a presente fotocópia por conferir com a original que me foi 
apresentado. 

---t1"u:l::oon.·llf"miô-WAtlTEtmen4~- 
foi afixado na última folha do 
documento Intrtgue a parte. 
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~ SER~ENTIA DISTRITAL DE 
""'VARO'_' C E U A Z U l 

CI.ide Mauarolo Marqu s - Titular Designada 
Rua Luiz Maziero, 270 - Mu cfpio de Céu Azul- PR 

Comarca de Mateli1ndf - CEP 85840-{)00 
E-maU: cartorloceuazul@gmail om Fone: 4S 3266-1590 

Autentico a presente fotocópia por conferir com a ori inal que me foi apresentado. 

Dou fé Céu 
Em Te o 

----~~~~~,~~----_T~ 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 

" 



MINISTt:RIO DI ::CONOMIA 

Secretaria Especi 31 de Desburocratização, Ges ào e Governo DIgital 
Secretaria de G('I mo Digital 

Depsliarnento N" ;ional de Registro Empresari I e Integração 

TERMO DE AU ENTICIDADE 

Eu, ROSANA MARIA CORREA SAVARIS, com inscriçã ativa no CRC/PR, sob o n" 047529, expedida 
13/10/2003, inscrito no CPF n" 98447360997, DECLARO, s b as penas da Lei Penal, e sem prejulzo das sanç 
administrativas e cíveis, que eSlf documento é autêntíco e c ndiz com o original. 

IDENTIFICAÇÃO DO( ) ASSINANTE{S) 
-----------------r-------- ~ 

L CPF 

l_ 98447360997 -+-1--1-- N_o_n_1~ _tH 
I R SANA MARIA CORREA SAVARIS 

N" do Registro 

047529 
---------~'---r-----.- _ 

t'IV-. SER~fNTliI DISTRITilL DE 

!~,I C E U A Z U L 
CI.ide Mauarolo arques - Titular Designada 

Rua luiz Maziero, 2 0- Munlcfplo de Céu Azul- PR 
COllliiu:a de M telAndia - CEP 85840-000 

E-maj!: carto,ioccuazu @gmnlJ.camFone:45 3266-15510 

Autentico a presente fotocópia por conferir com 
apresentado. 

CERTIFICO o RZGIS1'RO EM ll/OU oz i l.0:51 S08 11" ;:0210756837_ 
PROTOoo~O: 210756837 DE 11/02/ 021. 

CODIGO DI: VERU'IC-Aç1,O: HI0096 112. CNPJ O,; SII:Og: 07763582000133. 
N!RZ: 41205619022 COM E~ITOS 00 REGISTRO EM 04/02/2021. 
BETTO, JUSTO , C.tA ,L iDA 

LEA!<DRO !/..utÇOS AAYSE. arSCAlA 
Sr::CMTtoJ\rO-GE 

W'W\<f,Qmp:r;itsfliacll.p gov br 

5tO ltDA. 
BEt~{(?é & Vanin Justo 

S,dm , DOR 
ADM'NISTR~ 722603359-34 

; 38551.41\-1 - PR CP 

1.'E,"~~"!J ••. , r s c-r !l<~)'~I.,;., •• !";;:c:: •• ç:An ce '!l_!iI; "'~-:'(It 

.1'~:::nol!,,'"iJ '",,1...:11 ~~i.r"~:l·. ;~.: ')5 r.i~ ".:l~l",ç!"" 



B O, JUSTO & elA LTDA 
~RZ ICN 635,4ll'E RLJIW.13S DA CIlBA 01 SN 
"uNA ItllIAL C2U AZUl.. PI FONE45·mfl5.93SJ 
C P107.163.682/00001·33 

'til:HJj~iIIM,j!,t:j'I@ 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE - EPP - LC N° 123/2006 

Ao Município de Mercedes 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2021- SI TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização da Ata de Registro de pr ços para eventual aquisições de tubos de 
concreto novos, para utilização nas diversas ativida es inerentes à Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, conforme especificações técnicas núnimas constantes do anexo I, município 
de Mercedes, Estado do Paraná 

Prezados Senhores, 

O signatário da presente, o Sr. SIDIN I VANIN JUSTO, Brasileiro, Divorciado, 
Advogado (OAB/PR 46,850), empresário, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.855.248- 
1 - SESP/PR e CPF n? 722,603.359-34, domiciliad à Av. Nilo Umberto Deitos, n? 910, centro 
CEP 85840-000, Céu Azul-Pr., representante leg ente constituído da empresa BETTO, 
JUSTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.7 3.682/0001-33, com sede à Rodovia BR 
277 Km 635,4, lote rural 135 da gleba 01, e OSANA MARIA CORREA SAV ARIS, 
Contadora, sob n" CRC PR- 047529/0-8 ,DEC RAM, para fins do disposto no art. 966 
da Lei 10.406/2002, e em atenção da Lei Comple entar n° 123/2006, no que trata os Artigos 
44 e 45, que a mesma está estabelecida sob o reg' e legal de EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - EPP - SIMPLES NACIONAL, nos ermos da legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previsto no artigo 3°, in isos I e lI, da Lei Complementar 123/06 
e alterações posteriores, podendo usufruir os benef cios da respectiva Lei Complementar, bem 
como, participar de licitações firmadas com os ór ãos federais, estaduais e municipais e, se 
declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para e eito de regularidade fiscal. " 

Declara ainda que nào apresenta ne huma restrições do regime diferenciado e 
favorecido, dispostas no art. 3°, § 4° da referi a lei, comprometend a informar a 
Administração caso perca essa qualificação. 

~~ 
Rosana Maria Correa Savaris 
CRC PR nO 047529/0-8 
CPF n° 984.473.609-97 

BETTO, JUSTO & elA. LTDA., , 
RUA TEREZINA, 417 - FONE/FAX: (45) 3266-1843 - C P 85.840-000 - CEU AZUL - PARANA 

CNPJ: 07.763.682/0001-33 - email: bjtubos@gmail.com 



Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial cio Estado do Paraná 

CERTIDÃO SI PLlFICADA 
SistenH Nacional de ReÇJistro dI? Empresas Mercantis. SINREM 

Certificamc s que as Inform~ções abaixo constam r:I s documentos arquIvados 
F" .. "... . '" ~" .....• ".~~ "''''_ ~ ' _ .. "r.l.esla, ,Jy!~.!.~ .. ç.?Tl2!C!.~I. ~ .. Sã~:~~!.q{:~~.t?~ .. ~~) .~j .• ~t ~~ ~u? ~:~~~d!ç~~.... . _. _" i Nome Emp'.,arial: BETTO. JUSTO & CIA L TOA I Natureza -Jurldica: SocIedade Empresána Lirnit~Jda , ••..•.....•.. _ .. _._ ....• _ _ _ ....•..•. __ [......... - .•.... - "'.'-'''''' -- .........•.....•.. _._.- 
NIRE (Sede) CNP./ 
41205619022 07.763 682/0001.33 

_···_._' •• M.' ••• "_ ••• , .~._ •• __ ••••• __ •••• _ •• ".~ •• _~ •••••••••• _ •• ~ •••••• "~ ._"_ •••••• ,, •• •••••••••• " ._ ••• _._~._ ••••••• "'~ •• __ _ 

Endereço Completo 

1· .. ~~~~~~_~·~_~~:_~~~~::~_L.~_~.~ ... ~.~~:.135.~~:.~.:.~A 01, N° SN, ZONA R RAL· Céu Azul/PR. CEP 85840.000 
I Objeto Social 

I INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, ESTRUTURAS P E·MOLDADAS EM CONCRETO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 
1··_·_ ···_-_·_ .. · .. · _·_-_ _ _._............. ..._ _ _ .. ,_.. _." .. __ __ 
I Capital Social 

'

I R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) r-·_· ·_·_· __ _._ _ __ _- , . 

I Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ 
SIDINEI VANIN JUSTO 722.603.359'34 
Nome CPF/CNPJ 
JOAO PAULO CASAL LI 034263.629.45 
BETTO 

I Nome CPF/CNPJ 
! JONATAS CASALLlBETTO 042453.169.00 , _._ ....•......•....• _ .•...... __ .. ~ - . 
I Dados do Administrador ! Nome 

1
, SIOINEI VANIN JUSTO 
Nome 

I JOAO PAULO CASALLI BETTO 
I Nome 

1

1 JONATAS CASAL LI BETTO 
•.• ": ..••• --_ •••. " .. _~~ .•.•. _-' __ ....•.. _ ".,._,, ~~ ..•• w_ .. ~ .• ,,~. _' __ ""''' ~ •. _"."" .• """,,,_._,. '~''''''''' .•. "'",.~,_ ...•• _ _. _ .•. __ .. 
Ultimo Arquivamento 

J Data Número Ato/eve 
111/02/2021 2021075(;837 002/05 . CONSOLIDAÇÃO DE 
I CONTR TO/ESTATUTO 
1...- ............•..... _........... .. _ .•. _ ....•........... _ . __ .- _-_ ....•. --_ - ....•.....•....• - .. + _ _ _ _ - - _ _ _ 11 

- _---. · .. 1·· .. · _· .. · __ __ ._- . 
Protocolo PRC21 0571 1630 

.•• - -, .~--... __ o •••• __ •• •••• ., ._ •••• _~. • __ ._ ••• •• • _ _.. ••••••• _ •••• _ •• 

Data de Ato Constltutivo Inicio de Atividade __ h:12I:~o5 .":'~nO~6 _ 

.... _ .. · _·1-·_ .. ···· .. · _. .. _ .. _ _ .. J-_ _ _ _ _- 
Porte Prazo de Duração 

EPP (Empresa de Pequeno Indetermlnado 
Porte) 

• "" _~'_'M''''''''''''''''''' "- '" ~ ••.• --.----- •. ~~ •• " •. _ •.... ~. __ ,,~ ,. •.•. ~ _~ •• _~ __ ••• n ••• _ •••••• M_. "",,,_._._~ ••.••• - •••..•.• - .,_w_._ 
Participação no capital 
R$ 20.000,00 
Participação no capital 
R$ 10000.00 

Participação no capital 
R$ 10.000,00 

. ~.'. "'~" ... ...-.~ ..... - •...... , .... - -_ 
CPF 
722.603.359 .. 34 
CPF 
034.263.629·45 
CPF 
042.453.169·00 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S Término do mandato 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S Término do mandato 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S Término do mandato 

Término do mandato 

Término do mandato 

Térmlno do mandato 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

11111111111111111111111111111111 "IIIIII~ 111111111111111 111111111111111111 
PRC2105711630 

Esta certidão foi emitida àutomaticamente em 23/0 /2021, às 16:30:35 (horário de Brasllia). 
Se impressa. verificar sua autenticidade no hllps://www.eresafacil.pr.gov.br. com o código OK9YOACN. 

LEANDRO MARCOS RA SEL S/SCAIA 
Secretáno Ge ai 

1 de 1 

JUSTO ltOA. 
BE~<? . Vanin Justo 

~ 

e\ AOOR 
AOMlNlS:F 722603359.~ 

G; 855248-1 • PR 


