
PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APoro 

EDIT AL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 82/2020 

ENVELOPE N° 02-DOCUMENTOS PARA IIABILITAÇÃO 

DATA DE PROTOCOLO: 15/09/2020 - HORARIO ATG: 8h:)O.lIill. 

DATA DE ABERTURA: 15109/2020 - HORÁRIO: 8h:301llill 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, com vulidudc de 12 (doze) 111 (;S\.:S, para 
eventual aquisição de tubos de concreto, para LI Li I ização nus di VI.; rsux atividades i ncrcntcs à 
Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, do Muuirípio de Merccdcs, conforme 
especificações técnicas mínimas constantes do Anexo 1 Mcmoriu! 1 kscritivo. Município de 
Mercedes, Estado do Paraná. 
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PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 82/2020 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

DA TA DE PROTOCOLO: 15/09/2020 - HORARIO ATÉ: 8h:30min. 

DATA DE ABERTURA: 15/09/2020 - HORÁRIO: 8h:30min 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para 
eventual aquisição de tubos de concreto, para utilização nas diversas atividades inerentes à 
Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, do Município de Mercedes, conforme 
especificações técnicas mínimas constantes do Anexo I - Memorial Descritivo, Município de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

QUALIDADf, 80LIDfl f 8f<iUJ!A.NÇA. PA.I!A. SI:U PI!OJI:TO 
Rodovia BR 277 - Km 635 - Fone: (45) 3266-1352 / Fax: (45) 3266-1597 
CEP 85.840-000 - Céu Azul - PR - e-maU: arcimol@arcimol.com.br 
CNPJ: 76.443.340/0001-59 ,! - V/ In~crição Estadual: 42300552-17 
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ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA. 

CN P J/M F 76.443.340/000 l-59 

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo assinados JOÃO CANFRIDES BETTO, brasileiro, casado pelo regime 
da comunhão universal de bens, industrial, residente e dorniciliado à Rua Professor Oaniel 
Murare. 910 - Bairro Centro. nesta cidade de Ceu Azul, CEP 85.840-000, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil - Registro Geral n" 789.388-4 SSP/PR e do 
Cl C 118.148.029-9\ e PAULO LUMERTZ JUSTO, brasileiro, casado pelo regime da 
comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado à Av. ilo Umberto Deites, 
910 - Bairro Centro, nesta cidade de Céu Azul, CEP 85840-000, Estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade Civil - Registro Geral n° 1.18935.) SSP/PR e do 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF n? 126.267.::;99-53, ócios componentes da sociedade 
mercantil que gira sob O nome comercial de ARCIMOL PRE MOLDADOS E 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede à Av. ilo Umberto Deites. 730 - Bairro 
Parque Verde, na cidade de Céu Azul, CEP 85.840-000, Estado do Paraná, com Contrato 
Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 151.4·?A em 02 de abril de 
1974, IRC atualizado para 412.01585760 e subsequentes alterações de contrato 
igualmente arquivadas sob n° 180.110 em 12 de janeiro de 1.976; 220.380 em 23 de maio 
de 1.978: 258.290 em 04 de maio de 1.98 L 287.459 m 02 de fevereiro de 1.983; 330.107 
em 12 de junho de 1.985; 43443-4 em 25 de julho de 1.989; 49607-9 em 06 de agosto de 
1.901; 54241-1 em 16 de março de 1993: 5:"746-6 em 20 de setembro de 1.993; 
94051 1967 em 06 de dezembro de 1994: 98.2.:'17940 em 28 de setembro de 1.998 e 
2001.208928-1 em 1 I de setembro de 2.00 I. re .olvern. por. este instrumento particular, 
alterar o Contrato Primitivo mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o 
que determina o art 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os sócios resolvem atualizar e consolidar 
o contrato social. tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições 
contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n? 10.406/2002 
aplicáveis a este tipo socictário, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO CONSOLIDADO 

CLÁUS LA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: ARCIMOL PRÉ 
MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA. 

CI.;\USULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Av. Nilo Umberto Deites, 730, 
Bairro Parque Verde, CEP 85840-000 CEl A7U L. Estado do Paraná. 

CLÀUSULA TERCEIRA: O objet social é: Industria e Comercio de artefatos de cimento, 
estruturas pré moldadas em concreto, comércio de materiais de construção, construção 
civil, execução de serviços de mão de obra de cdificacões industriais, residenciais e demais 
atividades relacionadas com a construção civil. fabricação de esquadrias e estruturas 
metálicas e transporte rodoviário de carga própria. 
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ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

CNPJIMF 76.443.340/0001-59 

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, integralizado em moeda corrente nacional, assim subscritas: 

Sócios I Quotas Valor R.$ % 
JOAO CANFRlDES BETTO 175.000 175.000,00 50 
PAULO LUMERTZ JUSTO 175.000 175.00000 50 

Total 350.000 350.000,00 100 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 11 de marco de 1.974 e seu 
prazo é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado. em igualdade de 
consdições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor tle suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. ~ 

CLÁUSULA OlT AV A: A administração da sociedade será exerci da em conjunto pelos 
sócios JOÃO CANFRlDES BETTO E PAULO LUMERTZ JUSTO, com os poderes e 
atribuições de administradores, estando autorizados a fazer uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens imóveis 
da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercicro social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCfMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de 'PRÓ-LABORE", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
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ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA. 

CNPJ/MF 76.443.340/0001-59 

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ali interditado qualquer sócio, a sociedade .. . 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÃ USULA DÉCfMA TERCEIRA: Os administradores, DECLARAM, sob as penas da 
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou de propriedade. 

Fica eleito o foro da cidade e comarca de Matelândia (PR) para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estarem assim 
justos e contratados assinam a presente alteração em quatro vias de igual teor e forma . 

. \ 
Céu Azul (PR), 02 de janeiro de 2.004- 

Testemunhas 

-~ ~ "-" -~.- 
RG 4.975.311-0 SSP/PR 

~ ~~_.tL.1M.l..L", 
Antonio RodriguesQuniór - - 
RG 7.894.682-2 SSPfPR 

Elaborado ~ol:' \ /-/7. 
, , I { ( I' 1 /f 
-Alfé'u Jósl2'"Efdflz~tto ' 
CRC/PR 21.282/0-4 

------- _ ... 

3 



ARt:IlVIOL PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 
CNPJ 76.443.340/0001-59 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
Motivos: a) Alteração do Capital Social 

Pla.01 
JOÃO CANFRIDES BETTO, brasileiro, casado CO)1l· .. .comunhão 

universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Professor Daniel Murare, ~r..Q -7~C~nirô, 
CEP 85840-000, em Céu Azul - PR, portador da Carteira de Identidade - RG n" 789.388-4 e CPF nO 
118.148.029-91 e PAULO LUMERTZ JUSTO, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, 
empresário, residente e domiciliada à Av. Nilo Urnberto Deitos, 910 - Centro, CEP 85840-000, em Céu 
Azul - PR, portadora da Carteira de Identidade - RG n° 1.189.353 PR e CPF n" 126.267.599-53, sócios .. 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob nome empresarial de ARCIMOL PRÉ 
MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, com sede à Av. Nilo Urnberto Deitos, 
730 - Bairro Parque Verde, CEP 85840-000, em Céu Azul - PR, com contrato social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob n.? 41 ~O 1585760, por despacho em sessão de 02"'de abril de 1974 e 
subseqüentes alterações contratuais arquivadas sob n.? 180.110, em 12 de janeiro de 1976;.209.821, em 
26 de agosto de 1977; 220.380, em 23 de maio de 1978; 258.290, em 04 de maio de :j 9?I'; 287.459, em 
02 de fevereiro de 1983; 330.107, em 12 de junho de 1985; 434434, em 25 de julho de 1989; 496079, em 
06 de agosto de 1991; 542411, em 16 de março de 1993; 557466, em 20 de setembro de 1993; 
940511967, em 06 de dezembro de 1994; 982377940, em 28 de setembro de 1998; 20012089281, em 11 
de setembro de 2001 e 20040431517, em 26 de fevereiro de 2004, resolvem fazer as seguintes 
alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 
reais), fica elevado para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de 
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o aumento no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais), integralizado neste ato da forma seguinte: 

• PAUl ,0 LUMERTZ JUSTO, que possui na sociedade totalmente subscritas e integralizadas 
175.000 (cento e setenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco 
mil reais) passa a ter 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), sendo o aumento no valor de R$ 325.00,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), 
integralizado neste ato com Reserva de Lucros dos anos de 2004 a 2007. •.•. •• ~~: 

. ~~' 
~~ 
~- 

• JOÃO CANFRIDES BErrO, que possui na sociedade totalmente subscritas e integralizadas 
175.000 (cento e setenta e cinco mil) quotas no valor ele R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco • 
mil reais) passa a ter 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), sendo o aumento no valor de R$ 325.00,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), 
integralizado neste ato com Reserva de Lucros dos anos de 2004 a 2007. 



ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP 

CNPJ 76.443.340/0001-59 

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

F1a.02 
CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da presente alteração, o capital social totalmente.subscrito e 
realizado, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (ummilhãó) de 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim dividido entre os sócios quotistas: '" :;'~.<:: .~'. 
Sócios: Quotas: Capital-RS: 
João Canfrides Betto 500.000 500.000,00 
Paulo Lumertz Justo 500.000 500.000,00 

Total 1.000.000 1.000.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem 
com as disposições do presente instrumento. 

Lavrado em três vias de igual teor e forma. 

L_. 
Elaborado pelo Contador: Elo' 
CRC PR 016517/0-1 - CPF 83. 

RG709.923-J R 

TESTEM~HAS: 
.• I-~ /~. ,J.i'''''''-' ,.,. :t:J~ I 

. ~G~~'esi p' heiro 
R.G. n. 091 3-1 PR 

,,:7 ~ ,'> .•• A 

I...:;r-"{. '. /' ~ {. G 
Rodrigo R&varis Ptnheiro 
R.G. n.? 7.358.844-8 PR - 

I JUNTÁ COMERCIAL 00 PARANA" _.. .... 

t AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 
} CERTIFICO o REGISTRO EM: 17/06/2008 i SOB NUMERO: 200B2406B04 _ 

Protocolo: 08/240680-4. DE 101061200~' 
Empresa: 4l 2 0158,76 O /7/. 

I ARClMOL PRE MOLDADOS c: CONSTRUTQAA • _ . JL l!_ 
i~4~12'9"A p.pp MARIA THERW. ~õ;Es SALOMAO- 
l_.... . . . _ .... . SECRETARIA GERAL : - ~. -- ~ .. _- 
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ARCI1VIOL PR_É [\o10LDAOOS E CONSTRUTORA DE OBRAS ): A ~~ pp 
/,--:~í~ 

C PJ 76.443.340/0001e59 /.f.~·'/",~ .. 'k~. ;;')~;;" 
{ v , •• ~..:... 

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO sdç A ·(~~'ln 
Motivos: a) - Alteração de Endereço dós Sócios \ , - .:.t.-:.:,( 

b) • Alteração Endereço da Sociedade ':::'1::-"'__-' ((t</ 
~) - Alteração de Ramo de Atividades .. ')CiW"t\. :_ /' 

I) - Delegação de poderes dos Sócios 
e) . Alteração na Periodicidade de Distribuição de Lucros e/ou Dividendos 

Fia 01 

.JOÃO CANFRlDES Bl~T'1 O, brasileiro. casado com comunhão 
universal de bens empresário. re ideutc e domiciliado J Rua Professor Daniel. Muram. 910 - Centro. 
CEP 85840-000, em Céu Az.ul- PR, portador da Carteira ele Identidade - RG n° 789.388-4' PR e Cf'F I1Q 

118.148.029·9.1 e PAULO LlJl\flm:rZ .JUSTO. brasileiro, casado com comunhão universal de bens 
empresário, residente c dorniclliada á Av. Nilo Urnbcrto Deites, 447 -'Ceniro. CEP. &58'40~OOOJ em Céu 
Azul- PR, portadora da Carteira de Identidade - RG n" 1.'189.353 PR e CPF ri°'126.267.599.53, sócios 
componentes da sociedade c::mprcsárh'l limitada que gim sob nome empresarial de ARCIMOL PH.É 
MOLHADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDI- - I~PP. com sede tI: Av. Nilo Urnberto Deites, 
730 - Bairro Parque Verde, 'FP 3::;840-000. em Céu Azul .. PR, com contrato social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob n." 41201 rS5760, por despacho em sessão de 02 ele abril de 1974 c 
subseqüentes alterações contratuais arqu ivadas sob 11." 180.110. em 12 de janeiro de 1976; 209,82l, em 
26 de agosto e 1977; 220.380. em 2j de rnuio de 1978; 258.290. em 04 de maio de 198 I: 287.459, em 
02 ele fevereiro de 1983: 330, I 07, '-'111 12 de junho de 1985~ 4,.4434, em 25 de julho de I ~89; 496079, em 
06 de agosto de I (9 l ; 54241l, em I ó de março de 1993: 5 7466, em 20 de setembro de 1993; 
940'5ll967, em 06 de dezembro de 1994; 982377940. em 2S de setembro de 1998; 20012089281, em 1I 
de setembro de 200[; 20040431517, em 26 de fevereiro de 2004 c 20QS2406804 em 17 de JUI,ho de 
2008, resolvem fazer us seguintes alterações: 

ctüusin» PRIMEIR,A - O endereço do Sócio PAULO L' Mf!:RTZ JUSTO fica alterado <lu Av, 
Nilo Umberto Deites, 447 - Centro. CEP ~:Sc.lO·OOO. "'111 (\:\1 Azul - PI{ par'1 <.l Av. Nilo Umbcrto 
Deites, 910 .- Centro. 'I~P 85840-000, em ('t:LI Azul - PI{, 

CLAu. VIA .)'lTOU/\IDA - Fica transfcrida :1 sede da sociedade da Av, J ilo Umberto Deites 7,,0' 
Bairro Parque Verde, P.P 8584()·QOO. em Céu Azu] - PR para u Rodovia BR 277. Km 635 - Bairro 
Industrial, CEI) 85840~oon, em Céu Azul - PR. 

CLÁUSULA 'tERCEIRA - O ramo de atividades passa a ser o de Construção de cdiflcios, Fabricaçãc 
de artefatos de cimento pura uso na const ruçúo, Fnbrlcação de estruturas pré-rnoldadas de 
concreto armado, em série e ~ob eucumcucla, Comércio varejista de materiais de construção em 
geral, Serviços c spccínllzados para CQmitl'l~çii.o, Fub r lcaçüc de struturus metálicas, Transporte 
rodoviúrio de C,It'gu, exccto produto' [)eri~uS(Js c mudanças, intcrtnunicipal, interestadual e 
Internaclonal, Compra c venda <I<: imóveis próprios e lnccrporução de empreendimentos 
illloO·liúr(o_;:;. 

}I 
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EPP 

Fia 02 

ci.Aosu:» QUAR1>1 - s sócios Administradores roxo CANFRIDES HETTO e PA.ULO 
LUMEHTZ ,lU TO poderão assinar pela sociedade em conjunto QlI separadamente. 

.. ., 

- CL"fuSULA QUINTA - A empresa I odcrá distribuir u antecipar Lucros/Dividendo. com base em 
Balanços ou Balancetes intermediários (mensal, trimestral u semestral) em lwriOC!OS .menores que 12 . . . 

(doze) meses. 

CLAuSULA SEXTA - Permanecem inultcradas 3$ demais cláusulas vigentes que _11i:"\<? colidirem com (1$ 
disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim justos e contrarados, assinam o presente 
instrumento em três vias. na presença de duas testemunhas. 

C~lI Azul. 30 de setembro de 2013. 
TESTEMUNH t\ .: 



AHC!MOL PRÉ MOLDADOS E (ONSTfU'TORA lJE OBRAS LTDA ~ EPP 
CNPJ 7bA-+3,.U )iOOI~I·.)\1 

UF.:CINI..-\ ~{.:TIl\·IA ALTEIL-\Ç,\O DE eUN Rl\TO SOCIAL 
,\'1"11\'[" . ·\'l,:ru..;.u.o di 1<1 1(l íe t!\Jl!i)l!es 

JoA< {.:I\;"oó 'lunES 81:,1 10, >,r.1.:.i!eln. cnsado c 11 comunhão 
unn'C1'SfII de bem" emprcsario, resrdenrc e ,h"IIl)1\-:ilia' " .l. RII;! P',lle!.s·"r Daru -I Mururu, ç I O ('e'l1tr. 
f'F.P 85M(J~ 00, em C lI.) zu) ?R. portudnr dIJ t'(m~1r" de kJenrit1ude RG [1.(l7fj .38fH, PR e CPf n~ 
tlR. l48 O_li.' I ~ .. r'Al!LO U.JMERTZ .JIISTO. n',l>ikiro. casado cml'l comunhão ulli~cr~d dlt bens, 
ernprcsáno. rcsi I:n1.: e dum 'jli ·;1,1 :' .•• v . "N,!\. l'mbl'llr [)c;i!f1". C')! n Cernro ~EP R5840-000. em Céu 
tU.ul - I'R. plirL." NU Ú~I ( ~lnClrd de: !J -IlIIJllJ<: R(, r' I I ~9 35.."l r>R I,;' 1'1'1- n' 1:!6.~67.5<}9·53. socio-s 
c fl1!'tOtl me·; do "('I~:n~~J.llk en pt..:,únil illllll d,) • l r: 1:!1f, ~Ult) norru ern fl::.:lCl:l1 de ... \RCl1\'tOl. I'H(.~ 
MOLDADOS ECO STRl TOR,\ DI:. ol.m.:\~ L 'fln . Erl'. C'ClIT sede J 1{(,ldo\i, BR 17;. KM 
(,35.5.:" • Bairro Industrial, CEr 85-11, 10-{lOOOO, ~'m Ccu ,\;1\11 - prol. c, m I.:Qntml\1 "oc:ial crquiv do fUI ,hmln 

-. Corne .i I do Esta-do do Pn.ran.á - b 11.·'· I~OI)il.5~'6Ü. W1f ç'·'r'J.t t, 1.:11 ~;. ssãode (I~ de hril de I 7, c' 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
76.443.340/0001-59 11/03/1974 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA /,/ 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I PORTE 
ARCIMOL EPP 

'-- ..J 

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRADOURO 
ROD BR 277, KM 635 

I BAIRRO/DISTRITO 
INDUSTRIAL 

I MUNIClplO 
CEU AZUL 

~ E___j I CEP 
85.840-000 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO I TELEFONE 
(45) 3266-1352 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ........ DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/08/2020 às 14:29:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 



https:/ /www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/ _ ce _ CIFS 11 D.asp?elncl 

RECEITA ESTADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 
42300552-17 

r ..... 'i~';C~iÇ'ão'CNPJ" .... , 
I.' 76.443,340/000~ -5.9 . 

. , - -- .. --. -._ _.- -'1 
1 Inicio das Atividades ...••••••••• !!F" :! _ .. '-"-'05/19'7'4'" .... 

r" --_ .. 
Empresa 1 Estabelecimento 

Nome Empresarial ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -- 
Titulo do Estabelecimento 

Endereço do Estabelecimento ROD BR 277, KM 635, SN -INDUSTRIAL - CEP 85840-000 
FONE: (45) 3266-1352 

Municlpio de Instalação CEU AZUL - PR, DESDE 05/1974 
( Estabelecimento Matriz) _,.,_" __ •• ,. __ • ._ ..... _ .••.••• •..• •. ,_ •. ., ._ •• __ .. . J 

Qualificação 
su ã At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 

I uaç o ua 06/2020 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
Atividade Econômica Principal do 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALlCAS 

Estabelecimento 

2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 
ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 

GERAL 
Atividade(s) Económica(s) 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 11 

Secundária(s) do Estabelecimento PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL I 

I 
i 

I 
J 

2330-3/02· FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA 
CONSTRUCAO 

4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALlZADOS PARA CONSTRUCAO NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE .• 

Quadro Societário 
---"'-'''''''--1 

..... . - ..... - .... ---.1 
Qualificação I 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
SÓCIO-ADMINISTRADOR ....•.... _ __ . ._.J 

'. 
Tipo 

i CPF 
CPF 

Inscrição 
118.148.029-91 
126.267.599-53 

Nome Completo / Nome Empresarial 
JOAO CANFRIDES BETTO 
PAULO LUMERTZ JUSTO 

Este CICAD tem validade até 03/10/2020, 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

CAD/ICMS NO 42300552-17 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet ~.fazenda.RLgQv.br 

Emtido Eletronicamente via Internet 
03/09/202014:12:29 

Dados transmtidos de forma segura 
Tecnobgla CELEPAR 

) 
af! 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CNPJ: 76.443.340/0001-59 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
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 estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas aHneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:02:46 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2021. 
Código de controle da certidão: FCCA.2299.429F.533A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

.' 



Uj/UtJ/~020 Consulta Regularidade do Empregador 

,--_V_o_lt_a_r _ __J]] L __ I m_p_r_im_ir _ _J 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 76.443,340/0001-59 ,,- 
Razão Social:ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Endereço: ROD ROD BR 277 KM 635 635 / INDUSTRIAL / CEU AZUL / PR /85840- 

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art, 
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de 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, 

Validade:23/08/2020 a 21/09/2020 

Certificação Número: 2020082303175747868406 

Informação obtida em 03/09/2020 14: 16: 52 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022401378-87 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.443.340/0001-59 
Nome: ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida até 09/12/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (11/08/2020 14:36:10) 



MUNICíplO DE CÉU AZ 
Estado do Paraná 
SECRETARIA DE FlNANÇA$ 

AV. !>fiLO UMSERTO DEITOS, i 42$ -cx POSTAL 155 -CE? $594(1· 
FONE 4& ~$6.1122 i RAMAL: 2()37 • 2Oá91 FÁ..<'< <tS 3200.1755 

E·MAtt.: tributaeao@netceu,<;Qm.br 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS 
n° 778/2020 

Certifico que a empresa ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTR.DE OBRAS L inscrita 
no CNPJ OU CPF n° 76.443.340/0001-590nforme o requerimento protocolado 
sob n° 506/2020 , de 21/07/2020 , e de acordo com o despacho do Exmo Sr. 
Prefeito Municipal, constatamos não existirem débitos referente a TAXAS E 
IMPOSTOS MUNICIPAIS, E DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA, em nome do contribuinte 
acima, até a presente data. 

Inscrição no Cadastro Econômico: 20018000 
LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
ALVARÁ : 205 
ENDEREÇO :ROD. BR 277 KM 635 N° O 
BAIRRO : INDUSTRIAL CEP 85840000 
CIDADE :CÉU AZUL PR 
COMPLEMENTO :KM 635 
DATA DE ABERTURA :16/04/1974 
PROT.INICIAL N° : 
DATA DE TERMINO ATIV : 
PROT.TERMINO ATIV.N° : 
SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE:ATIVA 

Fica, Todavia, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, inscrever e 
Cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados. 

Requerente :ARCIMOL 
Finalidade :OUTROS FINS 
Func.Responsável:JESSE NEY BEPPLER 

Por ser verdade, emitimos a Certidão 
vão assinadas por funcionário lotado no departament 

vias, de igual teor, que 
ibutação. 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Av. Nilo Umberto Deitos, 1426 - Cx. 155 CEP 85840-000 

Fone (45) 3266-1122 Fax (45) 3266-1755 
E-MAIL: tributacao@netceu.com.br 

j 

EMITIDA NO DIA:21/07/2020 
VÁLIDA ATÉ O DIA: 21/09/2020 ,- 



· , .' d c·' . I M:unl,clpIO ,", e" eu A!:u ' 
ESTADO DO PARAN'.A 

ALVARÁ D·E LICEN'ÇA N2. 205 

Ô pre.sente alvará est-a sendo concedido ao estabelecimento-abaeco, podendo o-mesmo ser 
'cancelado, .~e ém .. vistoria reali~adC!,. pela fiscalização dos.,orgãà5 ·C:or:fiJief.~J)t~s~,~S:te~n·ãp.:·.cuÍÍ);p.r:ir 

. ~ " .' .... .' '. I 

com as exi.gênCias d.este PoderPúblico Municipal. . . .. .... 

conformé despachoexarado na petição protocolada sob n2 ,de 16/04/1974 1!f4~~ 

11 ARCIMOL PRÉ MOLDADOS E CONSTR. 

Aútor.iúidó a estabelecer-se na ROD. BR 277 KM. 635 , . P I~DUSTRIAL 
CÉU AZUL _ PR ,pai;a ·exercer a'($) segt1inte.(,s) ativia~d'é(.~){ 

FABRICAÇAo DE I;;~TRUTURAS METÁLICAS 

INCORPORAÇAo DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

CONSTRUÇAo DE EDIFICIOS 
SERVIÇOS ESPEC:'ALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

TRANSPORTE RODCVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 

CÓDIGO: 2511000 41107(,0 41204004399199 4744099 4930202 

iNSCRIÇÃO NO;CADASTRO ECONÔMICO MUNICIPAL: 20018000 

.NÚMERO INSCRIÇÃO CNPJ: 76.443.340/0001-59 

EM} 
J 

'Indl<pente d •• ,avi~odeverá ser recolhtcoàs raxas.de flscallzação, Instalaçãoe Fum:ioll!amentO'dO' . 
função até 1,5 de:ma.~ço de i::ada ano. 



:- ;~' ,: _! ,:1 ('l.t.:.L 

?ODEk JUDTcrÁR=O 
_:'"';:3T-::r;_i,_ [' 'lh-·Bi'.::_,I:\J 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 76.443.340/0001-59 
Certidão nO: 22255542/2020 
Expedição: 08/09/2020, às 09:08:51 
Validade: 06/03/2021/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n ? 76.443.340/0001-59, 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Consolidação das Leis do 
de 7' de julho de 2011, e 

,. '. 
do Tribunal Superior do 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

) 



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná 

Certificado digitalmente por: 
LETICIA NICOLETII GILlOLl 

Poder Judiciário 

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. lOdo Decreto 
Judiciário n° 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico n° 899, de 
05/07/2012, 

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações 
comerciais, que na Com arca de MATELANDIA existem um (01) Ofício de Contador, 
Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial e um (O 1) Tabelionato de 
Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do 
Paraná - Lei Estadual n° 14.277, de 30 de dezembro de 2003). 

Curitiba, 3 de Julho de 2020 

Letícia Nicoletti GUioli 

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça 

Este documento pode ser validado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br/documentos-assin 
Página 1 de 1 

s através do número 630.166.043 
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HF:PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

C O M A R C A D E MATELÂNDIA 
CARTORIO DISTRIE~UIDOR 

Rua 11 de Junho, n.? 1 ., 33 - Centro 
Matetãndia/PR - 85H87-000 

TITULAR 

LUIZ FRANCISCO BOSIO 

JURAMENTADO 

FERNANDO PARISOTTO 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo em Cartório, de meu 

cargo, nos livros e arquivos de distribuição de AÇÕES DE RECUPERAÇÕES JUDI 
CIAIS (FALÊNCIAS E CONCORDATAS) sob minha guarda neste Cartório Distribui 
dor, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

ARCIMOL • PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA 
CNPJ 76.443.340/0001-59, no período compreendido entre a presente data e os últi 
mos 20 anos que a antecedem, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Matelândia/PR, 18 de Agosto de 2020, 12:17:50 

FERNANDO PARISOTTO 

.. 
. '::'.':;s~nao)l) O igí;d.,rn",n~12 pc : 
i=ERNM,.IDO PARlsOnO 
;,.C'r-~.;,~fe-.~l'.<b'1$,'08,'2'):::O l;;:~BAl ·03:(jO 

Emolumentos desta Certidão: 155, 12 VRC 



P o D E R J U D I C I Á R I O Avenida Borges de Medeiros. ~- ••••••.. 

COMARCA DE MATElÂNDIA - ESTADO DO PARANÁ ~:~lr~1 
"ABELlONATO DE PROTESTO DE TíTULOS DE MATElÂNDI) 

Fone: (45) 3262-1521 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO 
CERTIFICO, através de requerimento da parte interessada, que revendo os Livros de 
Registro de Instrumento de protesto deste Tabelionato, desde a data da sua instalação, 
não constam qualquer título protestado, em que seja devedor: 

ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA C,N,P,j, 
76.443.340/0001-59. 

Pelo que na forma solicitada, expedi a presente certidão, fornecida as 15:05 horas de 
hoje e ao conteúdo daqueles Livros me reporto e dou fé. 

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar. Dou fé. 

F N Matelândia, 18 de Agosto de 2020. 
/ 
I 

r « 
I I , 
\ 

()4 - Rosana ~'icenle Moi - Tabeliã 
( ) - Stephanie Vicente Moi - Esc. Substituta 

TCQ67 . EHYYY . IvCex 
16HpQ . RAr8F 

htt : funar en.com.br 
Descrição Virem VRC Valor R$ 

Certidão 70,00 13,51 
Busca 0,00 0.00 

Selo 14,56 2,81 

Funrejus 17,51 3,38 

FADEP 3,52 0,68 

ISSQN 2,12 0.41 

Total 107,71 20,79 



76.443.3401000~ -J09S E 
ARCIMOL- PRÉ MOWnv 
CONSTRVTORA DE OBRAS LTDA. 
RodoriG BR 277 • KM 63j 8. Industrial 

8$.tJ.fO.(JOO • CÉU AZUL-PR PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO CONSTITUCIONAL 
ART. 7° - INCISO XXXIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ao 
Município de Mercedes 
Pregoeiro(a) e Equipe de apoio 
Missal - Paraná. 

REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2020 - SRP 

..--. OBETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual 
aquisição de tubos de concreto, para utilização nas diversas atividades inerentes à Secretaria de Viação 
Obras e Serviços Urbanos, do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas 
constantes do Anexo I - Memorial Descritivo, Município de Mercedes, Estado do Paraná 

Prezados Senhores: 

A empresa ARC/MOL - PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 76.443.340/0001-59, com sede com endereço em timbre, 
Fone/Fax (45) 3266-1352 por intermédio de seu representante legal, o senhor jOAO CANFRIDES 
BEITO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n" 789.388-4 SSPPR e 
CPF n° 118.148.029-91, domiciliado à Rua Professor Daniel Muraro, n" 910, centro, CEP 85840-000, 
Céu Azul-Pr, DECL4RA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pelo Artigo 27 da Lei n? 6.544, de 22 de outubro de 1989, Artigo 7°, inciso XXXIII da 
Constituição Federal, Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999 e Lei 10.097/2000, que não possui em seu 
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, nem 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, bem como, encontra-se regular perante o 
Ministério do Trabalho. 

Declara também, estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 
se refere à observância do disposto no inciso ~'G,(III do art. 7° da CF, e manterá durante a vigência 
do contrato proibição de contratação de menor, conforme dispositivo Constitucional. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Céu Azul, 15 de setembro de 2020. 



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

Ao 
Município de Mercedes 
Pregoeiro(a) e Equipe de apoio 
Missal - Paraná. 

REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2020 - SRP 

OBETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para 
eventual aquisição de tubos de concreto, para utilização nas diversas atividades inerentes à Secretaria 
de Viação Obras e Serviços Urbanos, do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas 
mínimas constantes do Anexo I - Memorial Descritivo, Município de Mercedes, Estado do Paraná 

Prezados Senhores, 

O signatário da presente, em nome a proponente ARCIMOL PRE-MOLDADOS 
E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, estabelecida na BR 277 Km 635, sn°, Bairro Industrial, 
Município de Céu Azul-Pr., inscrita no CNPJ/MF sob n? 76.443.340/0001-59, por seu 
representante legal, Senhor João Canfrides Betto, Brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 789.388-4 SSPPR, e CPF n" 118.148.029-91, domiciliado à Rua Professor Daniel 
Muraro, n" 910, centro, CEP 85840-000, Céu Azul-Pr., DECLARA, sob as penas da lei, que não 
está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, parágrafo 2° e artigo 
97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. 

Céu Azul, 15 de setembro de 2020. 

QU4LID4D~, 50LID~Z I: 5I:fiUI!4.NÇ4. P4.1!4 S~U PROJ~TO 
Rodovia BR 277 - Km 635 - Fone: (45) 3266-1352 / Fax: (45) 3266-1597 
CEP 85.840-000 - Céu Azul - PR - e-mail: arcimol@arcimol.com.br 
CNPJ: 76.443.340/0001-59 Inscrição Estadual: 42300552-17 



76. 443.340/0001-59 
ARCnKOL-PREMOLDADOSE 
CONSTRUfORA DE OBRAS LTDA 
RDdotWI BR 277 - KM 635 B.lndustriGI 

8J,tJ4(U)OO - CÉU AZUL-PR 

PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO - NÃO VINCULAÇÃO COM QUADRO FUNCIONAL 

SUMULA VINVULANTE N° 13 DO STF E PREJULGADO 09 DO MPJTC 

Ao 
Município de Mercedes 
Pregoeiro(a) e Equipe de apoio 
Missal - Paraná. 

REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2020 - SRP 

OBETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição 
de tubos de concreto, para utilização nas diversas atividades inerentes à Secretaria de Viação Obras e Serviços 
Urbanos, do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo I - 
Memorial Descritivo, Município de Mercedes, Estado do Paraná 

Prezados Senhores 

O signatário da presente, o Sr. JOÃO CANFRIDES BETTO, Brasileiro, casado, empresano, 
portador da Cédula de Identidade RG n" 789.388-4 SSPPR, e CPF n° 118.148.129-91, domiciliado à Rua Prof. 
Daniel Muraro, n? 910 , centro, CEP 85840-000, Céu Azul-Pr., representante legalmente constituído da 
empresa ARCIMOL PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ sob 
n" 76.443.340/0001-59, com sede à BR 277 Krn 635 - Distrito Industrial - Céu Azul/Pr. CEP 85840-000, na 
qualidade de proponente do processo licitatório em epígrafe, Declara, para fins do cumprimento do disposto 
na Súmula Vinculante n° 13/STF de 21 de agosto e 2088 e PREJULGADO 09 DO MPJTC, que: 

Não possui servidor integrante do quadro funcional do Município Mercedes, mesmo que inativo, não 
sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o 
terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica licitante (Município Mercedes) investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de chefia, ou seja membro da 
comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada a contratação, ou ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta desse ente público, ou que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança. 

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando 
ciente das implicações criminais, civis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que preceitua o 
art. 299 do CPB, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 

Por ser a expressão da verdade, firmam s a presente. 

QU4.LID4. 

Céu Azul-Pr., 15 de setembro de 2020 

Rodovia BR 277 - Km 63 - 
CEP 85.840-000 - Céu A 
CNPJ: 76.443.340/0001 

..,...... __ " •• 5) 3266-1352 / Fax: (45) 3266-1597 
- e-maU: arcimol@arcimol.com.br 
Inscrição Estaduf~IA2300552-17 

r.) 1\ D A4) 



rvVELOPE n» 02 - (HABILITAÇÃ,O) 
7UNICÍPI0 DE MERCEDES 

, 
STADO DO PARANA 
ATO LAJES LTDA , 
NDEREÇO:LINHA PROGRESSO,SIN, ZONA RURAL 
ATO BRAGADO-PR 
NPJ:86.732.526/0001-81 I '. 

REGÃO PRESENCIAL N.!l 82/2020 
'ATA DE ABERTURA: 15/09/2020 
'ORÁRIO: 08h30MIN 



QUA~TAALTERAÇÃOCONTRATUALDA~0C:lEDAD.E :-: :.: ~-. 
LUCIO DIONISIO SCHNEIDER & elA LTE>A .taPE': :' :'::'. 

CNPJ/MF: nO 86.732.526/0001-61 • • •••• .- ••• 
NIRE: 412.0304137-6 

Folha: 1 de ã 

abaixo identificados e qualificados: 

LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER, brasileiro, casado sob o regime de 
unhão parcial de bens, natural de Três Passos-RS, empresário, 
rito no CPF/MF sob nO. 146.452.629-04, portador da carteira de 

1I1"I"'.nT" •••• ""',..'" RG n". 7.362.312-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Linha 
rogresso, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000. 

NADYR SANTINA GENTELlNI SCHNEIDER, brasileira, casada sob o 
ime de comunhão parcial de bens, natural de Lajeado - RS, empresária, 

nscrita no CPF/MF sob nO. 299.925.591-87, portadora da carteira de 
mennoaoe RG nO. 6.163.504-1/SSP-PR, residente e domiciliada na Linha 

resso, Zona ~ural, Pato Bragado-~R, CEP: 85948-000. 

\ 
em constitulda- entre si, uma sociedade empresária limitada que gira 
esta praça sob o nome de LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER & CIA L TOA - 

, com sede na Linha Progresso, SN, Zona Rural, municipio dO.Pé1tD 
ragado-PR, CEP 85948-000, - e inscrita no CNPJ/MF sob' °nb. .' 
732.526/0001-81, registrada na Junta Comercial do Paraná 4Qb.:Ro 

12.0304137-6 em 17/02/1994; resolvem alterar o contrato social medíacte o 

condiçôes estabelecidas nas cláusulas segu~tes: :. o. o. . . ...... 
o 

CLÁUSULA MEIRA - DA AL TERACÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade qCJe têm 
por objeto s I a exploração do ramo de: indústria e comercio varejista de estrvf~tâs 
pré-moldados cimento armado, pré-lages, postes, . estãcas, vigas, bem cllro~.:a 
prestação de de colocação de estruturas e artefatos' de cimento., passa i partir 
desta data a o seguinte objeto: indústria e comercio varejista de estruturas'p"re- 

(. ... 
moldados cimento armado pré-Iages, postes, estacas, vigas, bem cCn11J):a 
prestação de •• U ••• 'I ••• ·,.. de colocação de estruturas e artefatos de cimento. Transpo'rte 
rodoviário de a Intermunlcipal, InterestaduaJ e Internacional. 

UNDA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
rA~1rr,T'" ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

capital social. conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.40612002. 

CLÁUSULA EIRA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos a pepa que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos 
públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a ot'ro,nnr'Y'll popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da rrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

ARTA - ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
: A administração da sociedade cabe a LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER, 

e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, 

ceiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 

CLÁUSULA 
EMPRESARI 
com os pode 
representá-Ia 
instituições 
os demais 

•••• 

o. o 



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA S~ÇI~DA~E :.1_ 

LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER & CIA L TOA ~ epp 
CNPJ/MF: nO 86.732.52610001-81' •.. 

NIRE: 412.0304137-6 

• •. • r ' ... :' - , 

Folha: 2 de 5 
socledade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

Ve(laOIO o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao Interesse social 
onnaacoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem 

alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio. 
§2.o • F ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade. radores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA INTA. EXERClclO SOCIAL, DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇ DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exerclclo social, em 
31 de • os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 

, procedendo à do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis req das pela legislação societáría, elaboradas em conformidade com as 
Normas Bras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 

. apurados, na proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo ún o - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
perfodos .nTc.r.tlIroe há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser urdo mensalmente aos sócios. a tftulo de Antecipação de uicros, 
proporclo nte às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observsde- a 
reposição dos ucros quando a dlstrlbulção afetar o capital social, conforme estabeGec.s.D 
art. 1.059 da n,o 10.406/2002. : • 

•••••• • 
A - Pe anecem inalteradas as demais cláusulas vigentes q~(i. nÊ\o 

disposições do presente instrumento. :. • 
•• • - .. 

• DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da moditiéã~o 
solida-se o contrato social, que passa a ter a Seguinte redação. • ••• • • •••••• • ... • •• • •• ••• ... - 

IAL CONSOLIDADO LÚCIO OIONISIO SCHNEIDER & CIA L TOA· 
EPP . 

CNPJ/MF: 86.732.626/0001-81 
NIRE: 412.0304137-6 MUNICíp!o DE MERCEDr::S _ --';'~ 

Cer .ifico que él presente cópia 
confere com o documento ori~lll. 

Mercedes-PR \~m/ Qo 
, -1&- 

) LUCIO DIONISIO SCHNEIDER, brasileiro, casado sob o regime de 
hão parcial de bens, natural de Três Passos-RS, empresário, 
no CPF/MF sob nO. 146.452.629-04, portador da carteira de 

nlidade RG nO. 7.362.312-0/SSP-PR, residente e domlclliado na Linha 
rogresso, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000. 

NADYR SANTINA GENTELlNI SCHNEIDER, brasileira, casada sob o 
me de comunhão parcial de bens. natural de Lajeado - RS, empresária, 

no CPF/MF sob n°. 299.925.591-87, portadora da carteira de 
IJHO''''~ll1ade RG nO, 6. 163.504-1/SSP-PR, residente e domiciliada na Linha 
regresso, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000. 

. ... 



QUA~TA ALTERAÇÃO ÇONTRATUAL DA sp~IEVAi:W r: :.: :': 
LUCIO DIONISIO SCHNEIOER & elA L"[[)\:-):'P.: :. :.: : -, 

CNPJ/MF: nO 86.732.52610001-81 • • •••• • ••• 
NIRE: 412.0304137-6 

Folha: 3 de 5 

Tem constltulda entre si, uma sociedade empresária límitada que gira 
praça sob o nome de LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER & CIA L TOA - 

P, com sede na Linha Progresso, SN, Zona Rural, Pato Bragado-PR, 
EP 85948-000, e Inscrita no CNPJ/MF sob nO. 86.732.526/0001-81, 
istrada na Junta Comercial do Paraná sob nO 412.0304137-6 em 

17/02/1994; resolvem consolidar o contrato social mediante as condições 
belecidas nas cláusulas seguintes: 

•.•.••• , ••...•• , ••.•. - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira 
I de LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER & elA L TOA - EPP e tem 

na Linha Progresso, SN, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP 85948-000. 

NDA - FILIAIS E OUTRAS OEPEND~NCIAS: A sociedade poderá a 
abrir ou _fechar filial ou outra dependência,. no pals ou no exterior, 
contratual assinada por todos os sócios. . 

RCEIRA - INICIO - DAS ATIVI~ADES E PRAZO DE DURAÇAo DA 
sociedade iniciou suas atlvidad~s em 17/02/1994 e seu prazo de dur:ação 

é por tempo eterminado. r- : •••• . . ...... 
CLÁUSULA •.•• L<I •••• ". A - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a explora~o no 
ramo de: e comercio varejista de estruturas pré-moldados em cimento armado, 
pré-Iages, estacas, vigas, bem como a prestação de serviço de colccação ~e • .. ~ ... 
estruturas e de cimento. Transporte rodoviário ~ de carga íntermunlclpat, 
interestadual e nternaclonal. - . :.. : • •• 
CLÁUSULA Q INTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social 'é de 35.000,00 (trinta ~ ~~ 
mil reais), divid os em 35.00d (trinta e cinco mil) quotas de capital no valor nominal:rJ~.~$ •••• 
1,00 (um real) a uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do Pals' pelos 
sócios e distrib Idas da seguinte forma: : •• : • : 

A - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsablíidade de cada 
r"'!õl1trit:á ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

o capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.406/2002. 

- cassao E TRANSFER~NCIA DE QUOTAS: As quotas são 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 

dos outros , a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, alteração contratual pertinente. 
Parágrafo ú O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à ve ,o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao ireito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os manifestarem .~ ~ d: :referênCla, a cess~~~:~~~'t,!!a p,e~~t~Zó~i~ 

~ Q'", ._t_;( . odocumentoongmal 



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOClEDADE •. 
• • • LUCia DIONISIO SCHNEIDER & elA L TOA - EPR. • 

CNPJ/MF: nO 86.732.526/0001-81 • 
NIRE: 412.0304137-6 

• •• • • • ••••• • • •••• 

Folha: 4 de 5 
na proporção das quotas que então possulrem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

AVA • ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
: A adrnlnlstração da sociedade cabe a LÚCIO DIONISIO SCHNEIDER, 

n,...,.'áro<.o e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, 

, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 

socãedade. autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
o o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 

t'\",r',"'''''''l'\~ • ., seja em favor de qualquer dos quotlstas ou de terceiros, bem 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio . 

. §2.0 - Fa •..• LJlUII-"""" ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, p radores para período determinado, devendo' o instrumento de mandato 
especificar os e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA I'I~I"'~ - RETIRADA PRO·LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, 
fixar uma mensal, a titulo de "pró-Iabore", observadas as dlspeslçêes 
regulamenta pertinentes., : •••• 

•• •••• 
CLÁUSULA ÉCIMA· EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇOES FINANcEIFiAlfe •••• 
P DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício so~ia~:Sm • •••• 
31 de os administradores prestarão contas justificadas de sua admlni$traçãO, ••••• 
procedendo à do Inventário, do balanço patrimonial. e demais demonsUêWes .:.:. 
contábeis req s pela legislaçêo societária, elaboradas' em conformidade ~. ~s : : : 
Normas B iras de Contabilidade, participando todos os sóclce dos lucros ou: pÕr(!as •• :.: 
apurados, na proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.' •••• • • 

•••• •• • • Parágrafo ún - A sociedade poderá levantar balanços o balancetes patrimoai'cti!;'~m •••• 
perlodos 5 há um ano, 'e o lucro apurado nessas demonstrações interm~aiffips, ::::: 
poderá ser d ído mensalmente aos sócios, a. titulo de Antecipação de ttJ~ros, 
proporcion às quotas de capHal de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
art 1.059 da n. o 10.406/2002. 

CLÁUSULA IMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao do exerclcio social. 05 sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão quando for o caso. 
Parágrafo o - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo imento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA IMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou rdltado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, e o incapaz. Não sendo possivel ou inexlstlndo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes. o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente o. 

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
"""' •..•• va em relação a seu sócio. MiJi1i(cíplO DE MERCEDE,S.- PR 

,. Cr.', ·:ic.l) qi.e a presente copia 
documento original 



QUARTA AL TERAÇAo eONTRATUAL DA SOCiEDADE r 
r ." '. • LUCIO DIONISIO SCflNEIDER & elA LTD.A - :EPP r ~ . 

CNPJIMF: nO 88.732.62610001-81 
NIRE: 412.0304137-6 

.' . . 
• fi ' ..- , . . , .. 

• • 1 • 

Folha: 5de5 
CLÁUSULA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O 
Administrador declara, sob as penas da lei, que nao está impedido de exercer a 
admlnistração sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a carg públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, , ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nactonal, 
contra normas defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA ""'II-'IJ""''-'' QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal 
Cândido para o exerci cio e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou 

e privilegiado seja ou venha ser. 

• E por estarem 
de igual teor e 
cumpri-Ia em 

, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias 
, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a 

os seus termos. 

• • •• • •• • ••• •• . . 
•••••• o 

.... 
o • , ..... • 

iI" • · .. 
• o· 'fI • 

~j-_._. --'JUNTA COMERCIAL DO PARANA ~----. ---.---- 

t AGENCIA REGIONAL DE MARECHÀL CANDIDO 
CERnFICOO REGISTRO EM; 14~/3/201 
SOB NÚMERO: 20141514388 
Protocolo; 14/151438-8. DE 10103l20~" • 

sa: (~ 2 0304137 6 .' • 
o OlOOlS10 sellNUDilR , elA LTllA .----- 

S:Pl SEBASTIÃO MOnA 
SECRETARIO GERAL 

- .. -I 
I 

MUNiCípiO DE MERCEDE.S - PR 
Cei tifico que d presente copia 

confere com o documento oriqmal 

Mercedes-PR ~:./~ 

• ••• • ." .. 
••••• • • •• • 



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL DA SOCIEDADE 
LÚCIO OIONISIO SCHNEIOER & CIA L TOA 

CNPJ/MF: nO 86.732.52610001-81 
NIRE: 412.0304137-6 

Folha: 1 de 2 
Os abaixo identificados e qualificados: LÚCIO DIONISIO SCHNEIOER, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09/01/1947, natural de Três Passos - RS, 
empresário, inscrita no CPF/MF sob n2 146.452.629-04, portador da carteira de Identidade RG nO. 
7.362.312-0 SSP-PR, expedida em 28/03/1995, residente e domiciliado na Linha Progresso, sln, 
Zona Rural, Pato Bragado - PR, CEP 85948-000 e NAOYR SANTINA GENTILlNI SCHNEIDER, 
brasileira, casada, nascida em 30/03/1956, natural de Lajeado- RS, empresária, inscrita no 
CPF/MF sob n2 299.925.591-87, portadora da carteira de identidade RG nO. 6.163.504-1 SSP-PR, 
expedida em 20/0211991, residente e domiciliado na Linha Progresso, sln, Zona Rural, Pato 
Bragado - PR, CEP 85948-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome de LÚCIO OIONISIO SCHNEIOER & CIA LTDA, com sede na 
Linha Progresso, sln, Zona Rural, Pato Bragado - PR, CEP 85948-000, e inscrita no CNPJ/MF 
sob nO. 86.732.526/0001-81, registrada na Junta Comercial do Paranã sob nO 412.0304137-6 em 
17/02/1994, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial de LÚCIO DIONISIO 
SCHNEIDER & CIA LTDA , passa a denominar-se, a partir desta data, PATO LAJES LTDA, se~ 
solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida. ) 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade passa a ser administrada por NADYR SANTINA GENTILlNI .Si 
SCHNEIDER, a quem compete praticar todos os atos pertinentes ã gestão da sociedade com os 
poderes e atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a 
sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar 
todos os atos necessários ã consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§1.0. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2. o • Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, ·em nome da sociedade, 
procuradores para per!odo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos G 
operações a serem praticados. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 
"prólabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarIamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime fallmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

CUrIJ'ICO o REGISTRO EM 08/03/2019 11:29 SOB N° 20190726733. EDES pF 
PROTOCOLO: 190726733 DI: 12/02/2019. CÓDIGO D~_ ~~~ MERC .. ,- 
11901042696. NIRE: 41203041376. MUNI!..., _.. 1ue a presente CO.·la 
PATO LAJES L'rDA Ce: 1·.1 c documento on';!ir\a\ 

CWI , •. ~ l;om o .•• "'" 
LJWn)1W MARCOS RAYSEL BISCAIA ,~.~ lÇJO~ CXJ 

SECRETÁRIO-GERAL Mercedes-PR _ ~ 
CURITIBA, 08/03/2019 

1fWW. empr •• afaci1. pr . qov • br· 

A validada de.t. documento, •• impra •• o, fica aujaito à comprovaçio de .ua autenticidade no. ra.pectivo. portai •. 
Informando .eu. re.pectivos códiqo. de verificaçio 



11/09/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
86.732.526/0001-81 03/01/1994 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
PATO LAJES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO .. - LOGRADOURO 
LINHA PROGRESSO 

I BAIRRO/DISTRITO 
ZONA RURAL 

I MUNIClplO 
PATO BRAGADO 

CEP 
85.948-000 

I TELEFONE ENDEREÇO ELETRONICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/12/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
•••••••• 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/09/2020 às 08:38:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

i/i 



Emissão do CI CAD Page 1 of 1 

PARANÁi 
RECEITA ESTADUAL 

GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

l===ln=s=c=ri,;"çã=o=no=C=A=D=/I=C=M=S=~! !l===ln=s=c=ri,;"çã=o=C=N=P=J=====:!'! Início das Atividades 
'--- 4_6_0_00_1_09_-_94-".. __ ---'!1 86.732.526/0001-81 11 02/1995 

Empresa 1 Estabelecimento 
Nome Empresarial PATO LAJES LTDA 

Titulo do Estabelecimento PATO LAJES 

Endereço do Estabelecimento EST LINHA PROGRESSO, SIN - ZONA RURAL - CEP 85948-000 
Município de Instalação PATO BRAGADO - PR, DESDE 0211995 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 
sn - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL 1 SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 

I uaçao ua 06/2020 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TDA 

Atividade Econômica Principal do 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA 
Estabelecimento CONSTRUCAO 

Atividade(s} Econômica(s} 
Secundária(s} do Estabelecimento 

Quadro Societário 
Tipo 

CPF 

Inscrição 

299.925.591-87 

Nome Completo 1 Nome Empresarial 

NADYR SANTINA GENTELlNI SCHNEIDER 

Qualificação 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 11/10/2020. 
/ 

Emitido Eletronicamente via Internet 
11/09/202011:22:25 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CElEPAR 

ti Estado do Paraná 
secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

CAD/ICMS NO 46000109-94 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

httns://www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFSIID.asp?elncludeLinkFacil=S&e...11/09/2020 



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

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

Nome: PATO LAJES LTDA 
CNPJ: 86.732.526/0001-81 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
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 estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele 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. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:18:38 do dia 29/06/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/12/2020. - 
Código de controle da certidão: 8CBF.8EE2.77A6.E60A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



11/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

II Imprimir 
....._""""""""""--="="" 

Voltar 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 86.732.526/0001-81 
Razão Social:PATO LAJES LTDA 
Endereço: L LINHA PROGRESSO SN / ZONA RURAL / PATO BRAGADO / PR / 85948- 

000 

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

Validade: 11/09/2020 a 10/10/2020./ 

Certificação Número: 2020091103171854405948 

Informação obtida em 11/09/2020 11 :27: 18 

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

• ~- - .11 •• lt~_"rf "";",, nov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



if· .·.· \I 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022574527-80 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.732.526/0001-81 
Nome: PATO LAJES LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida até 09/01/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

t 
Página 1 de 1 
Emitido via Intemet Pública (11/0912020 11:25:50) 



Municlpio:,de':Pato B'r~gado:,- p~ 
: Secretaria deFlnançás, , 
Dep.adame,n(o de Tribu~açãQ.,ML.lnid'pal, . ' , - ,', .. ,,' .. 

CERTIDÃO NEGATIVAOE, DEBlTas' 
(NADA-CON8TÀ), 

CERTIDÃO NR. 1677/2020 

O Município de Pato Bragado, por meio do seu Departamento de Tributação e 
Cadastro Técnico vem através deste Documento Digitalmente Assinado, CERTIFICAR que 
não constam débitos Tributários e Não Tributários até a presente data da emissão 
desta Certidão, em nome de: 
Contribuinte: PATO LAJES LTDA 
CPF/CNPJ: 86.732.526/0001-81 

Fica reservado o direto da Fazenda Municipal a qualquer tempo apurar 
débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou 
fiscalizações. 

Esta certidão tem validade de 90 dias após sua emissão -- 
Pato Bragado em,ll de Setembro de 2020 

Número de Autenticidade: 120790865120790 

, Muliii:rpio de' pato' Bragado - Aí":Willy.,BartÍl;' 2885,~:Patà:~I:~gadó.~ P~r'âiit-, Br~sii' :r ~iéfone :~:32lÍ2~1355 
.. ' , 'CNPj: 95j19:iliióo'01~Ó5 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PATO LAJES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 86.732.526/0001-81 
Certidão nO: 23168514/2020 
Expedição: 11/09/2020, às 11:31:12 
Validade: 09/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. / 

Certifica-se que PATO LAJES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o nO 86.732.526/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



PATO LAJES LTDA -ME 
CNPJ N° 86.732.526/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 46000109-94 

Linha Progresso, Zona Rural, Pato Bragado/PR, CEP: 85.948-000 
Telefone: (45) 3282-1398 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, 

INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.o 82/2020 

PATO LAJES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.O 86.732.526/0001-81, neste ato 
representada por seu representante legal, Sra Nadyr Santina Gentilini Schneider, 
portador do documento de identidade RG n.o 6.163.504-1, emitido pela SSP/PR, e do 
CPF nO.299.925.591-87, DECLARA, sob penas da Lei, para fins do disposto no inciso V 
do artigo 27 da Lei Federal nO.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.O 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Pato Bragado/PR, 14 de agosto de 2020. 

adyr Santina Gentilini Schneider 
RG nO 6.163.504-1 SSP/PR 

CPF 299.925.591-87 

Sócia Administradora 



PATO LAJES LTDA - ME 
CNP/ N° 86.732.526/0001-81 INSCRIçÃO ESTADUAL N° 46000109-94 

Linha Progresso, Zona Rural, Pato Bragado/PR, CEP: 85.948-000 
Telefone: (45) 3282-1398 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencia I n.o 82/2020 

PATO LAJES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.o 86.732.526/0001-81, neste ato 
representado seu representante legal, Sra. Nadyr Santina Gentilini Schneider, portador 
do documento de identidade RG n.o 6.163.504-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF 
nO.299.925.591-87, DECLARA, sob penas da Lei, que não esta sujeito a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, em ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Pato Bragado/PR, 14 de agosto de 2020. 

adyr Santina Gentilini Schneider 

RG nO 6.163.504-1 SSP/PR 

CPF 299.925.591-87 

Sócia Administradora 


