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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
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ESTADO DO PARANA

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIçOS

@,îE
GFSTÃO DF
MATERIAIS

E 5FRVIÇÓS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO n0

r\¡

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.o 8556112022

Emitido em 22tO6t2O22 Documento válido por 15 dias'

Fornecedor79.569,398/0001-31-PAVIMARCoNSTRUToRADEoBRASLTDA

Endereço Rod. PR 483, S/N - KM 09 - Centro

CEP: 85601-970 Francisco Beltrão-PR

Capitalsocial R$9'800.000,00

,;ltuaeao 

do cadastro

REGULAR

Documentações Válidas

CNAE/Nat.

206-2

206-2

206-2

206-2

^q6-2

206-2

4200-0/00

7110-0100

4390{/00

206-2

206-2

206-2

206-2

206-2

Documento

Alvará de funcionamento

Cadastro de Pessoa Ftsica - CPF do proprietário

Gédula de ldentidade dos Diretores/Gerentes

Cadastro de Pessoa Ffsica - CPF dos

Diretores/Gerentes

Cédula de ldentidade dos Diretores/Gerentes

Prova dos administradores em exerclcio

Registro do Responsavel Técnico no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
negistro do Responsavel Técnico no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
Registro do Responsavel Técnico no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

Cadastro Nacional da Pessoa Jurldica - CNPJ

Contrato Social

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Atíva da União - CND

Declaraçäo de não utilização de mäo-de-obra infantil

Certidão Negativa de Falêncla e Concordata

N.o

16322

175.631.94
9-91

765.293-3

839.835.89
9-87
5.544.118-9

412017411
68
2617012022

2947012022

29468t2022

79569

79569

5236.D4C9.
7169.3848

123456

795693980
00131

Emissão

0911012020

25t07t2007

25tO712007

18t',t111993

24tO4t2008

23tO912021

04t0312022

1110312022

11tÙ3t20?2

25t0212022

23tO7t2020

14t0112022

241O312022

't1to512022

Vencimento

31t1212022

2210912022

31tO812022

07t09t2022

07t0912022

25tO$12022

13t07t2022

24t0312023

11t0812022
(

I

Lt
{

Páglna 1 de 3
Emlüdo em 22ßA12022 CELEPAR - lnformåtlca do Peraná



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E sERVIços

@,¡s
GFSTÃO DF
MATERIAIS

E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES
r'[' 5DO ESTADO

(Continuação)
CertificadoN.o 8556112022

Documentações Válidas

CNAE/NAt.

206-2

206-2

8120{/00

)6-2

206-2

206-2

206-2

Atividade(s)

CNAE

4211-11O1

4329-11O4

43134/00

-/739-0/99

0810-0199

4%O-A02

4399-1/01

7112-0loo

4212-OIOO

4211-11O2

421ÿ8lOO

81æ{/00

Linhas(s)

Documento

Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis'

termo de Abertura e Encenamento
õ,ti;ä"ï"¡àtiva ¿e Débitos Trabalhistas - CNDT

Certidão de Débitos e Consulta de Autos de lnfração

Trabalhista

Certidäo Negativa de Tributos Municipais

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado

do Paraná
i*.ticil ;" Cadastro de Contribuinte do Estado

N.o

795693980
001 31

16446689

5KY36VLH
BQ
1673512022

202206180
045593296
8912
026995235-
66
32100556-
05

Emissão

31112t2021

241O5t2022

3010512022

1110512022

2110612022

1410612022

22t0612022

Vencimento

3010412023

2011112022

2810812022

1010712022

171O712022

1211012022

2210712022

Econômica(s)

Descrição da Atividade

Construçäo de rodovias e ferrovias

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

¡iut¡ná'Cao e sinalização em vias prlblicas' portos e

aeroportos

Obras de terraPlenagem

Situaçäo da Habilitação

Aluguelde outras máquinas e equipamentos comerciais e

industriais nao 
".p""ii*áãs 

anteriormente, sem operador sem Pendência

Extração e britamento de pedras e-outros materiais para 
Sem Pendência

construção e beneficiamento associado

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos

perigosos e mudançais, ìtt"tñ'túni"ipal' interestadual e sem Pendência

internacional

Administraçäo de obras

Serviços de engenharia

Construçäo de obras-de-arte especiais

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e

aeroPortos

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

Sem Pendência

( P

Certificado de Registro Cadastral - Completo

de Fornecimento

Codìgp Descrição
2de3

Emlddo ern 22106/'2022 CELEPAR - lnbmåtlca do Paraná

,/



ESTADO DO PARANA

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIçOS

@,!S
GFSTÃO DF
I'1AÏERIAIS

E SFRVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO r0 ,1
ì')

å
r\r

Certificado de Registro Cadastral - Completo

CertificadoN.o 8556112022 (Continuaçäo)

Linhas(s) de Fornecimento

Código

902

5601

5610

'.12

Descrição

Serviços de pavimentação, tenaplanagem, artes especiais, obras de arte corrente

Materiais de origem mineral para construção, a granel

Pavimentação asfáltica

Material para manutenção, conservação de estradas e vias

VÍnculos de Sócios

:

:

Vínculos de Dirioentes

Empresas em que consta como
dirigente

Empresas em que consta como sócio
Sócio Consta como Fornecedor

76. 1 1 2.697/0001 -54-PEDREIRA
MARMELEIRO LTDA - EPP(Sócio-
Administrador)

79.569.398/000 1 -31 -PAVIMAR
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
76.1 1 2.697/000 1 -s+PEDREIRA
MARMELEIRO LTDA - EP

CELLA

7 6. 1 12.697 tOOo 1 -54-PEDREI RA
ELEIRO LTDA - EPP(Sócio-

79.569.398/0001 -3 1-PAVIMAR
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
7 6.'t 12.697 lOO0 1 -54-PEDREI RA
MARMELEIRO LTDA - EP

1 75.631 .949-91-
LUCIDIO JOSÉ
CELLA

Empresas em que consta como
dirigente

Empresas em que consta como sócio
Dirigente Consta como Fornecedor

7 6.1 12.697 10001 -5+P EDREIRA
MARMELEIRO LTDA - EPP(Sócio-
Administrador)

79.569.398/000 1 -31 -PAVIMAR
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
7 6. 1 12.697 lOO0 I -s+PEDREI RA
MARMELEIRO LTDA - EP

175.631.949-91-
O JOSÉ

)

(

IObs.: - A veracidade das informaçöes poderá ser verificada no

www.comprâsparana. pr. gov.br opção: Gadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.
Páglna 3 de 3Emltldo em 2A0An022 CELEPAR - lnformátlca do Paraná
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. T" (l ?

A) Declaraçäo - Modelo 13

(P
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Fone (.16) 352+1700 - E-mall: pavlmar@pavlmancom.br - Av. Jrlllo A. Caralhelro, 1065 - O(. Postal 219 -
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- Francisco Beltrão - PR
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. f" rì fl

MODELO 13

Refere nte : Ed ita I de Concorrência n.o 003 12022

Município: Marmeleiro/PR.

Locat: VIA MARGINAL PR 280 (entre Trevo de Acesso a acesso a Cerealista

Bandeira lntegraçäo);

Objeto: Pavimentação de vias urbana em CBUQ asfalto com borracha,

22.136,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base,

revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanizaçäo, sinallzação de

trânsito, iluminaçäo pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trecho:

"VLA MARGINAL PR 2S0 (entre Trevo de Acesso a acesso a Cerealista Bandeira

lntegração)

O signatário da presente, a senhora CLAIR BERNARDETTI TESSER,
representante legalmente constituído da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA, declara sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de
¡.=ccn¡l r:-rarr¡rrêe åa 4o- /rlazniÝn\ -annq em hnrá¡"it-"r nnÝt¡rnn r!-c fr-ah=lhn ô!! êrn
P-ÞÞïÿiü¡ i¡¡ii¡¡\iiitù UV ¡q \iiìt¿.ü¡ivi üi¡\i9 Ýi¡a iiv¡ta¡-\i i.aiau...v uÝ.¡qÿú¡rrv' vu v¡rr

serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçäo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Franciseo Beltrão1PR,27 de iunho de2022

PAV DE OBRAS LTDA.
R DETTI TESSER

.o 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

K

J

Fone (46) 352+L700 - E-mail: pavlmar@pavimar.com.br - Av Júlio A. Cavalheiro, 1065 - Cx. Postal 219

CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr,Est.32100556-05

Á

- Francisco Beltrão - PR
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

B) Dælaração - Modelo 1O

hl

(

$

Fone (46) 352+1700 - E-mail: pavimar@pavimar.com.br - Av. Júlio A. Caralhelrq 1065 - O(. Postal 219 -
CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05

55?7/

- Franclsco Beltrão - PR
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. n I O

MODELO IO

DEcLARAçÃo DE compRomtsso DE urlLlzAçÃo oe PRoDUToS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM
NATIVA DE PROcEOÊNCIE LEGAL E DE GERENCIAMENTO OE RESíOUOS

DA coNsrnucÃo ctvtL

À Comissäo de Licitaçäo

Referente: Edital de Concorrência n.o OO3|2O22.

Eu, CLAIR BERNARDETTI TESSER, RG No 3.147.825-1 SSP/PR.
legalmente nomeado representante da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA, CNPJ 79.569.398/0001-31, para o fim de qualificação técnica
no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n.o 00312022, declaro,
sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente
serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou
de maneio florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizaçäo de transporte
concedida pelo lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência
na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, S 80, inciso V
da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das ímplícações de ordem crímínaf
contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construçäo Civil,

declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resoluçäo do CONAMA
no307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação
pertinente do município onde a mesma será construída'

F Belträo/PR, 27 dejunho de 2022.

PAVIMAR C DE OBRAS LTDA.
DETTI TESSER

147.825-1SSP/PR
Legal ß

J
Fone (,16) 352+1700 - E-mail: pavimar@pavimar,com.br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - ù. Postal 219 -

CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05
- Francisco Beltrão - PR
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Þ) Prova de In*riçäo no CNPI

(

{
U

Fone (46) 352+1700 - E-mail: pavimar@pavimar,com.br - Av. Jrlllo A. Cawlhelro, 1065 - O(. Postal 219 -
CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05 tl
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(*) A dispensa de atvañs e licenças ë direito do empreendedor qu-e-?Pnde.aos reguisitos constanfes na Resolução ?GSIM no 51' de 11 de

iunho de 2019, ou oa tegistadäo própria encamirn"riã'ão'ðôsl¡ø óelo" entrj" iàããratruãJ,-não tendo a- Røceita Faderal qualquer

' responsabilidade quanto às atividades d¡spensadas'

AprovadopelalnstruçåoNormativaRFBnol.863,de27dedezembrode2018.

Emitido no dia 06/06 t2022 às,14=36:27 (data e hora de Brasflia). Página: 1/1 1.

,/
t/
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112t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DEMAIS

8s.60t-970

(46) 3524-1700

ZONA RURAL FRANCISCO BELTRAO

ROD PR,l83, KM 09 S'N

206-2 - Sociedade Empresá¡¡a Limltada

iï13Íil: fl31,äfffJi":tåiåog#.e s¡sr€mas e equ¡pamentos de iruminação e sinatizaçåo em vias prlblicas, portos e

aeroportos

i3:33j1i -îrlil!Ëffi1u"i"9i6"åf0"" carsa, exceto produto. perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual o

internacional
ii.ìï:õóó - srrviços de engenharia (Dispensada *)

?2.3g-{l-gg - Aluguol de outrãs máquinas e equipamentos comerciais e industriais nåo especificados anteriorménte' som

t04-9908.
beneflciamento assocladoe

23.30-3-02
42.1 -1-02
12.t2{l{10

t3{{1042.

ooerador
8i.29.0{0 - Atividades de limPeza não especificadas anteriormente

11 -r-0t rodovias ferroviaseGonstrução de12.
E OA

(NOME

PAVIMAR

03r0911986E DE S¡TUAGOM DEPROVANTE
CADASTRA L79.569.s9Û0001-31

TATRIZ

PAVIMAR€ONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

UF

PR

DATA

DE

ATIVA
03rt1r2005

Á
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

F) Gontratu Social e úruma Alteraçäo Consolldada

Fone (.16) 352+L700 - E-mail: pavimar@pavlmar.com.br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - ù.
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CNPJ 79.569.398/0001-31 - Inscr. Est.

- CEP 85601-000 - Francisco Beltrão - PR
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FåV l'.IAR - ÞAV lil{t.NTAOOlìA ilARRE:i,.S LT)l'. L

COHT|IATII sOC I AL

LUclùtb lose }ELLA, br¡sllelro, casodo, naior¡ do comlrclo
neeidente o clcrlnlcll iådo ern Froncisco Scltrão-l n, à nra Fcg

nambuco, l'ì4C, ponta<Jor de Corteira de ldentidade 3ivil RG

ne 765.293-3 , expedida pelo tnstituto cle lJentlflcação do

I ananá, Cl.F ¡r 17 5.(,31 .9J9-91 ; J.:,LV¡C lii c.\i¡NE l,t0 CELLA, -
bnagi leina, cr.ìs.rJ¡, nraior, ,.lo cor',árcio, residcnte c ,Jornicj

I iada c,n Franciseo Seltnão-t r. ì r'ua l'ernauiiruco, IJ{'J por-

tadora da larte iro de ldenb i.iüilc ,l iv i l ,iG ne ÿ-Ì.3. ti|8-C ex-
pedide pelo lnetituto de ldentif ica;ão do f aroná, :ii'ne -
175.631 .949-9 | ; :ìt.:''JLVI-ti por este i r,strumento par{; icu I ar -
de contnato, const ituin urnê Êo,cícJeJe n¡crcanti I por qtrotas

de responsoirl I ii¡.ie li;,ritaJe q'ue se t"g"tå petas Leis na -
3.708 Je ltl de Jer¡eiro Je l9t9 c ¡rr {.7-16 de 13 Je Julho -
cle 1965, peles dr),,réris disposiçães tegais apl icáveis å asp!

cie o pclas ctausulas seguintes 3

ÇLi'J':tlL.\ rRlI{Elî:ì - * socieda.le ginoná sob a denoninação sqclal

de o ['AVlÌ,iiii - f-^VlI'iENTAÖ0ßA ],i,i.ìR[3À5 LT¡J4,", tencls rua rq
de e foro sr.i iro¡rcisco BE|'tnão-tr. å;¡odotria F,l 483 tlm 9.

Ct-iUSUUn StSuNJir -,'i "oc¡edode'i)t"m'po¡: 
ol¡jeto nenaantll a oxtna-

-.ro
ção c bnitager, de peclncs; serviços d@ paviment*ção de nuas

e estnadas cor;i peilras irregulePce, aerviços cle colæeção -
,Je meio-fio e säfviçoe de terrùplanageru.

û[¡.t!.iUL.1 TERCE lt,'. - .' pn.ro de .luneção da gociedode 6 indctertni-

nodo, inicien.Jo suês atividadcs a pantir de ltr de setenbno

de 1986 ,

CL,1U:ìU|-Å 'IUA.ìTÂ - 0 caç'ital sociat, intein¡månte eubsct'ito e n.Bo

lizEdo ns For¡na f)Fevi¡ta neste ato, na inrportâncio de'Cg$

t,J:).,J00rC3 (cern nit cFr¡¡ados) c¡¡vidido on lù.COo (doz'nil)
guotos Je Ìzi lUrJç (rler cnu¡a¡Ios) cada ume, f ica asein -/
ilistr ibu ido entre oe soc io¡ : Li.'l lJ lù JOiE ûL'.LL.{' 5.000 (-

cinco mil) '¡rotoo no valor de laå 5J'00Û'tJ0 (cincoenta mil

cnuza.Jos) iirtegral i¡ailos e¡¡¡ ¡r¡oedo comente do ioÍs, nsrto

atoi DrlLVfû t'', 3 .'1!lI lR0 CILL",, -].; nco niil) .trroüae no
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l.izodos erù ¡ì¡oeJù cor¡-ente clo i -Ís, ¡reste ato,
üL,t,L--l,lL,i iullrTi. - ;¡ i"osponsabi Ii.Je¡Je rJo:s socios 6 lir,itacJa ì ¡m-

pontância '3ct.at ,Jo capital socírl, nos tcn¡¡,os <'lo ant, 28 -
do Le i n! 3.7i,3 de lù Je J ar,c iro ,'je I g I g .

üL¡l-¡ ji.JL,\ Jr.(îÅ - ,\s .lcl il.rera,.¡ã". su; i.ris, ainda luc írn¡rl i.luen em

altonação contnatual poclerão scÿ ti-;;¡adas por, $riù¡sÈ que r.g
pnesente¡¡ ¿.¡¡¿i¡¡nia ¿bsolut,¿¡ io c.r¡rii:al *la socierleJe, corr-

soanüe g {'aculJoJs doferida ¡relo.:r';. 6?'l ?o rJo )cereto -
ne 57. iSl de li ..ie JEne inc¡ .le lt6(

ûLÅLj ltjL,! -LI'l:...ì - ,.s quotas Ca socícilcic :Io inJivisfveis e não

podenão ser trar¡sieridas ou al icneJas a qual,nrrrp tftulo a

terceinos ser¡¡ o coneenti¡uento u,r3ni¡,¡e,.1 os de;:¡ci,r soeios,
cabendo a cstcs Jireito cte preÍ'onância na sua nquisiçãorna

-proporçao tjas quotas que possu i rei.l r
CL.lL:.i...!Lh illT,\Y,ì. - 0 socio que clesejir þn¿,r,eFenir su¡r!ì r¡uotas de

capiËal, .ieverå noti¡=ióaË pon cscts¡ito'å "o"ieda.le, rliscni-
r¡¡inonclo-ll¡c o pr.ùço, fonnb ò ¡îi.åi.; rle paganrênto¡ psre quc

esta, otravris dos Jemais soaios, oxeÌrço ou renuncie ao di-
reito de ¡:rcicnôr,cic o que rleve*á '¡'o="",dentro de trínta -
dios contcdos do recebin¡ento rla noti.t"i"ução ou enr maior -/
prazo ô cnitónio Jo socio alicrrantg, l)ecornido esse pF.zo

se¡¡r L¡ue scja oxencido q rJireito de prefenência, es quo'tsc

po.lerão ser I ivrr:.nente transferitjos
CL,rl.jiULi, t'irJìri, -.'¡ sooiedode r"rá odmi¡¡istnada por um ou mûig ao-

eios gereni;es, {¡ quen conpetc, ¡:nivativa e ir,diviú¡aln¡onte
o uso da fir¡.¡a e i¡ rep¡reaentução ativa o passiva, jucltcial
e exLnaju;iicicl da sociedarle, scncJo-llre entretanto vedado

o seu e¡¡rpre!;o, sob qualqucr preloxio ou n¡ocJolicjadc oÊr op€r
-rûço€s ou negocioe esLranhoe ao objeto social, e.epecinln¡en

te a prestação de avais, endossos¡ f iangaÐ e cÍrt-rçães de fg

C0,NTiì ¿\T0 :l0t I ,iL

no vêlor de Cz$ 50.000rC0 (cincoenta mil cnuzados)
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¡:rcstoret. å =o"ie<!ndo, pcl"-

¡-u¡r¡uiterôção ''pf ol obufe t, -/
,,{,il os I irnites c!t: .,-fcr!r¡:ão _

,!,' l,':posto Ce lletrCa, il c¡ual

t:
a

/
LAUiUL,q )i,l lt:,i - ic los serviçoe ítt¡c

cebcrão os $e.; ics, ;' t itu lo ..lg

quant i a ¡¡¡ens¿. i Ít ixi¡ia er¡ cot.,u,,.

'l f isca I pr.c'.,i:;to:: !ii:¡ I cg is I açï,,
'\rldennt

,l..i,L', ;l-lll'i.', l:.rl;l:¡ .. - li;: ir.r,.:s.i.!.: ilrìs

senil levaJa i con3¡ ,Je despcs..:l !¡i.j.1ri ¡sù

Ja soc ieJa:Cc, J i.;;ensado Ja pre ^J- .. ¡

funçocc .lo '3r:t'ento
-c ::u)ií:, i¡ sotÌlo -

+

LU; lJ I ù Ju -,: :::1., .

'Jl..,t!:¡lJL,. .):J li-,,'. ili;:-1 , - û o¡ro socícl :':incidinå ;o', 3, rlîc ci-/

vil, dcvenJo ¿ ll de .jezerll¡r'o .ic ca l.'' â¡ìo 3cF ;'For:ediCo o

8.r lot,;o gcl'-t I .la :oc icclaJe, cl: c.!,:: i !-:; i's i'l'cscni';ãrrs le'/
g<ris e té,:r.iccc ;-'crLincr¡tc.: i, :tåri:,. Cs rc:;'-¡lt¡.Jos "enão
atnibuiJoe .lcs $ocios proporci'¡:-':t'¡unte l'* .'-,'t, ';'':ctns de

e;r¡rital, l,oJcnJo os lucros, s eiritírio Cos soel+e, $elrem -
.listnibu icJrrs ot¡ liceron, en !"e:crv¡ na socicdade.

:L'l:..:li-.¡, ./['J l:.:'t T::i]E t:.i - 0 feleci¡:¡cr'ùo i.c qualquer dos socios

.-.!issolvená, r¡¿cessaf.iarnente a st¡ciedade' Ccorrir.lo o evento

rr:tran.! d Lerir j:.le em I iquida;äo, podencto sen I i,¡.ritiente

o socio sobrcvit,t'nte ou outno f risso€¡ escoliri<ia cle eor,¡um -/
acor.lo cnt¡.c cs lcrjeiros e arluc!êr ipåe a litpritiei$o, so.L

viJoe o a'"ivc e ",¡ìr,=:.iy?,. ::"li î "*io-s eupérstites o -
¡¡s lren*Ieiros tlo 'Je cujug'' i.¡tli-í:c.!os dc seus heveFes se exi

cxistire¡,¡ - cste¡ lra cunfor,¡í.lcde com o fornal de par"tl lha

.levi.Ja¡pnte l¡<xrol og.rrlo pe I a ar.:tor íilade jud ic iår ia coorpeten

te. Fico ta¡i¡bém o liquidante cor.r o encargo de ult¡ßår defj
n it i vanne¡rtc ''¡ ext Í nção da so:: ieJc<le, i-¡'c I us i ve aprr:sentan-

cJo ¡rana irprlllívc¡.rento o respcctiva .iistrat,o socicl no neglg

tro .lo co.¡¡rlrc io-

" ú¡,|J.-'.r - ¡ê o quijro:;ocial estivcr cor;rpcato por mais de dois -
6oc¡oS nû oc:s ilc <Jo taleci¡,;en-i:s ;ie' urn dos socios pninriti-

voi¡, a üocie<Jcie poderi continu¡.,' co¡i¡ os sobrc'.'iventes e -
ainrJA cg,r¡ .¡:êiü ce ircrdeifoE se For cle intefêsse .i :'sbÇ3'
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PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
GNPJ : 79.569.398/0001'31

NIRE: 41201741168

r'!g

vlGÉslMA SEXTA ALTERACÄO CONTRATUAL 
- I -

LUCíD|O JOSÉ CELLA, brasileiro, natural de Nova Prata - RS,

nascido em 31 o" r*rço de 19sá, ma¡or, S9g19!o Judicialmente, empresário'

portador da Carteira Oé-lOïnt¡OaOe Civil - RG no 2b5.293-3 expedida pela SESP/PR e

cpF no 175.631.949-91, residente e domiciliado em Francisco Belträo - PR' à Av'

Júlio Assis Cavalfrãi.,'n;-1OOS, Centro, CEP 85.601-000 e LUGIMAR CELLA'

brasileiro, natural 
'åã 

fï"nc¡sco Beltrao -'PR, nascido em 15 de agosto de 1973'

maior, casado em-negi;" O. S"pãraç1o f911t de Bens, empresário, portador da

carteira de rdentidaoe-ciu¡r - RG nó s.s+¿.t1g-9 expedida pela_sESP/PR cPF no

839.835.899-87, rðSããnié à domiciliado em Francisco Beltrão - PR, à Av' Júlio Assis

Cavalheiro, n" f OOS, õåniro, CEP 85.601-000. Sócios componentes da firma que gira

sobre o nome .6¡ór"rärìãt' o" *ptÝtMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA",

ÇNPJ 79.569.398/0001-31, com sede em Francisco Belträo - PR' à Rod' PR 483' Km

09, s/no, CEP 85.60f -195,'d"uidamente regístrada na Junta Comercíal do Estado do

paraná sob o NIRE 41201741168, ôoiO"ãp"9!9^9m sessäo de 02 de setembro de

1986 e último.to't.gitttado sob o tio ZOtùlAZOAg, pordespacho em sessão de 10

de abril de 2017, reãolvem alterar seu contrato social e posteriores alterações e o

lazem por este instrumento, na melhor forma de direito e sob as cláusulas e

condições seguintes:

ffi"?r"å1,"å"f33åJ[î:üioé 
Francisco Bertrão - PR' à Rod'

e LÁUs ULA rE Rc E I R4.l o .obþto soclal .d9 yî I!:1 1sE 
RVIços DE PAVI METAçÃo

cog pEDRAS ¡nnecu¡-ARES, 
--pnýrmeNTAçÃO 

nSrÁur¡cn EM RUA5,

RODOVTAS E PÁTIOS, SERVIçOS DE rennlÈIANAGEM, EXECUçAO- 
^E

iõúiruiåÇÉAõÃö ó f o b nns DÉ cor.¡ c nero -ARMADo, coN c REro Ro LADo'

coNsrRUCÃo oe vllouros, PoÑiËð È Éngo¡os, loc-açig D-F- uÁoult'¡¡s

E EQUIPAMENToS DE coNsrRUçÁo-E y4N-!lrENç{o- PF-RoDovlAS E

FERROVTAS (pAvtMENTADOms õË IsFALTO, escÀýmElRAS' CAMINHöES

BAS6ULANTE5), 
"'öËcvüos DÈ ustNAGEM DE gBUQ ( coNcRErO

BEruutNoso ublruaoo n ouerufq Pn4¡ (IÏLÉ-lllsruRAoo A FRlo ) BRIrA

GRADUADA usrNADo DE coNcREîo E ARTEFAT.S DE ctMENTo- TUBos'

MEIO-FIOS, LAJOTAS, GALERhS e PoNTES, SERVIçoS DE LIMPEZA DE

RUAS, ES-TRADAé'-'E RODOüAõ, 
. 

cor'rsÉ1vÀçÃó' MAN-UJENçÃO E

stNALtzAçAo ól [u¡s, EST-iÃDAS E RoDoVlAs, SERVIçoS DE

ENG EN HARIA ELÉr RlcA, 1! ABô*ctq 
-qE=1391 Er99. - -D. E . 

ENG EN HARIA'

rNsrALAçÃo E lüAiiüËñcno'óe nrbrs euÉrnrces, TLUMTNAçÃo pÚBLrcA

nl Ál tsr n Â sEcuNDA Declara sob as Penas da lei, que a empresa desenquadra

da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei ComPlementar

no 123, de 1411212006

I
I

J\

(uso cxclusivo Junta Corncrcial )

[ry
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início das operaçöes sociais da filial, para todos os. efeitos, é

do instrumento constitutivo, e seu prazo de duraçäo é

l. o sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à

sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento;

ll. Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a

respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

lll. Findo o prazo para o exerclcio da preferência, sem que os sócios se

manifestem poderão as quotas ser cedidas ou alienadas livremente a terceiros'

estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ : 79.569.398/0001'31

NIRE: 41201741168
"lg

V|GÉSIMA SEXTA ALTERAçÃo GoNTRATUAL 
-2 _

DE RUAS, PoNTES E RODOVIAS, ExTEâC-4o E BRITAGEM DE BASALTO

EXcLusTvAMENTE pARA coNSUM'o en¡ oBirAS e pÀnn coMERctALtzAçÃo,

r RANspoRr E Rò-DoviÀnról ñiÈnrtnu ru rc r 
pAL E r NTERESTAD UAL D E GARGAS

pRópRlAS E DE TERCETROS, PODEÑOo PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS

COMO SÓCIA COTISTA OU ACIONISTA.

GLÁUSULA QUARTA: Fica criada uma Filial no município de Santa Tereza do

oeste - pR, à noåËFi i6ã, i* i83,s, s/no, Bairro vila Santa Maria, cEP 85.825-

000, com o ,n".rõ i"to dé atividade da matriz e com o capital social destacado

pãiå fiñ. de fiscalizãçáo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)'

crÁusuuA autNTA: o
o da data de registro
indeterminado.

nr Ár Iql il
^ 

QtrYTÂ Os seguintes atos dePe nderäo da Prévia aProvação, Por

escrito, de no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante

da sociedade, Para serem considerados válidos e exequíveis: (l) a Iienaçäo de bens

imóveis; (ll) hiPotecas, Penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (lll)

doação de bens móveis e imóveis em geral; (lV) nomeaçä o e destitu içäo de

administradores; (V) alteração de qualquer das cláusulas do contrato social da

sociedade, e (Vl) constituiçäo de novas sociedades, bem como a assinatura de

contratos versando sobre tais negócios, Pela sociedade

CIÁUSUI-R SÉflmR¡ A cláusula sexta da Consolidação da Vigésima Quinta

Alteração Contratual, passa a t9r a seguinte. redaçäo: Os sócios não poderäo

ceder ou alienar päiörãfqt"r título srt té.pectiva quota a terceiros sem o prévio

consentímento OoË iãmä¡t sócios, ficando assegurada a estes a preferência na

aquisição, em iguãlda¿ã Oe condições, e na proporção das quotas que possuírem'

observado e seguinte:

(

I
(

(uso cxolusivo Jr¡nta Clotncrcial )



:

peg¡naãçJ,,g

"2aPAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ : 79.569'398/0001 -31

NIRE: 41201741168

vroÉslnm seäR nlrenRçÃo conrn¡run-

crÁusurl orrRvA: As quotas são rivremente transferíveis entre os quotistas,

proporcionalmente*ñuas iartic¡ptçO"t-nô capital, sendo o valor de cada quota

iivremente negociado'

-3-

CLÁUSULA NONA: Cada quota corresponde a um voto nas decisöes coletivas'

CLÁUSUL¡ OÉCtrull: A cláusula oitava da Consolidação da Vigésima Quinta

Atreraçäo conträiffi,^pää.-î tJ t seguinte .redáçäo: A sociedade será

administrada por p"*.õ"t'físicas sócias' na forma da lei'

parágrafo Primeiro. Fica investido na condiçäo,de administrador o sócio LUCíD¡O

JosE çELLA, com os poderes " 
àäior¡ôoä .$. administrar autorizado o uso da

firma e a representaçäo ativa e Ër'sirälldi.ll1' extrajudicial da sociedade'

nomear procuradores, fixando-lhes,os poderes específicos' ievogar instrumento de

mandato " "nnm-åã-miñ¡strár, 
senaó-tdes, entretanto, vedado o emprego da firma

em operações ou negócios estranhãs aï'on¡e1o social, especialmente a prestaçäo

de avais, endossos, fianças . ..rðOã* ãó ftuot, dispensado da prestaçäo de

caução

precedentes.

Parágrafo segundo. A venda de bens imóveis pertencentes à sociedade depende

Oã..äìn"tura ðon¡unta de todos os administradores'

parágrafo Terceiro, seräo nulos e não geraräo responsabilidade para a sociedade

os atos praticadoJ'", ã"..onformidaoã as regras estaberecidas nas cráusulas

parágrafo Quarto. o administrador declara, sob as penas da lei' de que näo está

impedido de exerceia-ãàm¡n¡stração da sociedade, por lei especial' ou em virtude

de condenaçäo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela' a pena que

vede, ainda que temporariame.nte, o acesso a cargos públicos;. ou- por crime

falimentar, de prevaricaçäo, peita ou suborno, conculsäo' peculato' ou contra a

economia popular, contra o sistema i¡n.näto nãcional' contra normas de defesa da

concorrência, contra as relaçöes Oe ðôniumo, fé pública' ou a propriedade'

ï"'Hi: i: lLîì'' ff' : :':153'iiie Liå!!:i íi
å:î.t iilìi,åtjï"o"räo pratica,, . .'dì,iåõaäoo ,.nrnqáto ñáo pooer¿'ser superior a

um ano, salvo no..tðãå mandato ððt p'oO"res gerais de foro' que poderá ser por

prazo indeterminado.

.å 
",1' 
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(trso crclttsivo Junllt Conrclcial )
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I2lPAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
GNPJ : 79.569.398/0001 -3,|

NIRE: 41201741168
UGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4

exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano

ser procedido o Balanço geral de Sociedade obedecido as prescrições legais e

técnicas pertinentes a matéria.

parágrafo Primeiro: Os resultados seräo atribuldos aos sócios proporcionalmente

a pañicipaçäo das suas quotas no capital, podendo os lucros a critério dos sócios,

serem O¡stiinuiOos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determinam os

Artigos 1007 e 1065 da Lei 10.406 de 1010112002 - código civil.

parágrafo Segundo: Poderäo ser levantados mensalmente balancetes e/ou

Balanços para verificação do estado dos negócios da sociedade.

parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os

sócioã deliberaräo sobre as contas e designaräo administrador (res) quando for o
caso

parágrafo Quarto: Conselho Fiscal - A sociedade näo tem Conselho Fiscal e não

realila assembleia de sócios, Compete aos sócios decidir sobre negócios da

sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o

valor das quotas de caþital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei

10.406/2002 cc.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios seräo obrigados a reposição dos

lucros e das quantias retiradas, a qualquer tftulo ainda que autorizados pelo

contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital'

clÁusUl-R oÉc¡wtA eu¡nr¡: A distribuição de lucros do próprio ano calendário
ndário, será feita com base no levantamento de

balanços intermediários a cada distribuiçäo efetuada.

clÁUsUln OÉcll|A Oulrurn: A cláusula décima da Gonsolidação da Vigésima
passa a ter a seguinte redaçäo: A reuniäo dos

sócios deve reãlizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao

termino do exercício social. Dependem da liberaçäo dos sócios, além de outras

matérías índícadas na lei ou no contrato:

l. Tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e

do resultado econômico;

ll. Designar administradores, quando for o caso;

1ll. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia' )

(uso cxolusivo Jtrnta Conrcrcial ) t
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vrcÉstm¡ seirl RurenacÃo cournnrulu

parágrafo Ùnico: As deliberaçÕes 9erão aprovadas.por quórum mínimo do capital

social, salvo no. ..rót "t 
qr" a legislaçäo exigir maior quórum

CLÁUSULA DÉCl[l4A SEXTA:. A cláusula décima quarta da Consolidação da

vigésima Quinta Ã-lt"racao contraiüãi p""". a te.r a seguinte redaçäo: No caso

de morte de um ]o. .ðò¡os, terá 
" 

iäñi'gè supérstite ãu o (s) herdeiro (s)' a

faculdade de oPtar entre:

a) A sua ParticiPaçäo na sociedade

b)orecebimentodocapitalsocialedemaishaveresdosóciofalecido'mediante
a cessão Oas quôtas, de ácordo .o*-ot termos da CLAUSULA DÉCIMA NONA'

combinada .o, å'örjùsurn 
-sfTlMA, 

condiçåo esta única aplicável, caso por

tot¡uo qualquer não possa ingressar na sociedade'

clÁusum oÉcrltr sÉfluni ocorrendo as hipóteses previstas na letra "b" da

cláusulaanterior,a-ffishaveresdosóciofalecidoserãoagorapagoSao
côniuqe supérstite, ou ao nerdeiro, 

-dJ 
acordo com os termos do acordo da

cIÁUbUIA DÉCIMA SEXTA'

cuÁusuul oÉcuþn otr.nvn; o cônjuge.sobrevivo, ou o herdeiro' notificará por

escrito, à sociedaoe, no decorrer. oe go-(tr¡nta) dia.s..da abertura da sucessão' se

deseja ou näo partìã'päioã tocieoaoã. nt¿ q'¿ se. u.tilize o processo de inventário' a

partilha dos bens ääilãoði pelo de rrl^, ¡n'"rmbirá ao inventariante, para todos os

fins legais a representaçäo ativa e pariiu" dos interessados perante a sociedade'

CUÁUSUU¡ OÉClMl. tlOt¡A: No caso de morte de um dos sócios' interdição'

inabilitação e retir i!'ue_r um dos sócios a sociedade não se dissolverá. os

sócios remanescentes procederão, no ó*o de trinta dias' o levantamento de um

inventário, seguido de Balanço pati¡monial e Demonstraçäo de Resultado da

-5-

Sociedade

parágrafo Primeiro: o Balanço Patrimonial será elaborado considerando os

valores de mercado (reais), dos nãnr, direitos e obrigações constantes do

pãtiimon¡o da Sociedade, å data do evento'

parágrafo segundo: os varores seräo pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado

ou aos herdeiros råõä¡ã ão sócio farecid'o ie optarem pera hipótese prevista na retra

,,b,, da cLAusuLn'äÈöi^¡ï"õËiîÃ, áã-se'gr¡nte iorma: em até G0 (sessenta)

parcelas mensais,'gt"it ; ;tcessjvas, corrigid'es monetariamente' pela variação do

rGpM ou outro indexador que vier 
"'ãLo.iitüi-ro, 

ocorrida entre a data de apuração

t

{

Ll
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dos haveres e a data do seu pagamento, tendo como termo inicial o mês de

ãñó.ttá*"nto do já referido balanço especial'

Parágrafo Terceiro: Mediante comum acordo entre as partes' poderá ser

estaberecida outra forma de pagam"niò ãor sócios retirantes, dos valores previstos

nesta cláusula, desde gue näo atèiem a situaçäo econômico-financeira e o

funcionamento normal da sociedade'

parágrafo Quarto: o Balanço Especial referido no"caput" desta cláusula' que será

utilizado para deier*¡n* o'valoi oã-quóia.reembolsável' tomada por base não

somente o vator äi ö; báns, oireitós ä obrigaçoes, mas também aqueles valores

não escrituráveis, como a t"tã 
- 
tecnóloþia' clientela' perspectivas do

negócio, e ortros-,' nJ, .oro o¡,rigáì'oes ãinoa-nao_ definidas e/ou quantificadas'

tudo a ser aferido através de arbiir-agem, nos termos da Ler no 9'307 de 23 de

setembro de 1.966, na qual serão conãiderados, preponderantemente' os princípios

gerais de direito, ã', ,rd, e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de

comércio.

c'ÁUSUuR vloÉS¡mA: Dissolve-se a sociedade quando ocorrer qualquer um dos

eventos: (l) o corffi unânime dos-sócios; (lli a deliberação dos sócios por

maioria absoruta, na sociedade por tárp" i.o"tärminaoo; (*) a Íafta de pluralidade

de sócios, não constituída no prazo d.e cento e oitenta dias; (lV) a extinçäo' na

øit" da lei, de autorizaçäo para funcionar'

ct-Áusuu vlcÉsl,rvlA pruulE¡BA:. Na dissolueio amigável, os sócios que

representemammal,indicarãoäentreosquotistas,aqueleque
¡id cu¡Oar da liquidação da sociedade'

GLÁUSULA UGÉqlMA ,sFgUNpÁ:, \.t. ?itpr:t _divergência 
administrativa', as

dúvidassociaisseffiudicialmente,poráiuitrosemnúmeroimpar,
louvados Pelos sócios.

CLÁUSULA VIGÉS|Ir¡A TEqCFJBÆ As divergências que eventualmente ocorrerem

entre os sócios na interpretaçäo dbs-termoõ e dos casos omissos no presente

instrumento seräo resolvidas sob o *p.io legal da Lei no 10'406/2002 cc e outros

intitù*ántos vigentes, que regem a matéria'

CLÁUSULA VISÉGIMA 9UAFTAI Nos casos de penhora' arresto ou sequestro de

quotas,poriniciatiffisnaoãotistasemrazãodedívidadesóciocotista,
terá este o prazo ä" g-o ittinta) dias pãra sunstituir I penhora das quotas' Não o

fazendo, entender-se-á que tais quotäs teriam sido ofertadas à venda, pelo que os

demais sócios poderäo exercer Áut pt"iàrência de aquisiçäo depositando o

-6-
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equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último
balanço. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do cotista
adquirente dar-se-á independentemente da assinatu ra do transmitente.

CLÁUSULA V|GÉSIMA QUINTA: As decisões administrativas, bem como
modificaçöes do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art.997
da Lei no 10.40612002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; As
demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação
do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste
contrato, sob pena de nulidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA Em caso de Transformação, de lncorporação, de
Fusão e de Cisäo da Sociedade, aplicam-se as normas da Lei 6.404176 que regem
as Sociedades Anônimas.

CIÁUSUI-R VICÉSIVn SÉflmA: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato
social ou de sua última alteraçäo contratual serão válidos para o encaminhamento
de convocaçÕes, cartas, avisos, etc, relativos a atos societários de seu interesse. A
responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos
sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

cLÁusuLA uGÉstMA olrAVA: À vista da mod ificação ora ajustada e em
consonância com o que determina o art. 2.031 da lei no 10406/2002, os sócios
RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçöes contidas no contrato
primitivo que, adequado às disposições da referida lei no 10.406/2002 aplicáveis a

este tipo societário, passa a ter a seguinte redaçäo:

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
GNPJ: 79.569.398/0001 -31

NIRE: 41201741168
CONSOL¡DACÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUCíD|O JOSÉ CELLA, brasileiro, natural de Nova Prata - RS,
nascido em 31 de março de 1952, maior, Separado Judicialmente, empresário,
portador da Carteira de ldentidade Civil- RG no 765.293-3 expedida pela SESP/PR e
CPF no 175.631.949-91, residente e domiciliado em Francisco Belträo - PR, à Av,
Júlio Assis Cavalheiro, no 1065, Centro, CEP 85.601-000, e LUCIMAR CELLA,
brasileiro, natural de Francisco Belträo - PR, nascido em 15 de agosto de 1973,
maior, casado em Regime de Separaçäo Total de Bens, empresário, portador da
Carteira de ldentidade Civil - RG no 5.544.118-9 expedida pela SESP/PR CPF no

?2rl

( P

I
ú

(uso cxclnsivo Junta (]onrcrcial )



:

v

:

:

5684
Página I deI6

î25PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ : 79.569.398/0001'31

NIRE: 41201741168
UGÉSIMA SEXTA ALTERACÃO CONTRATUAL

-8-

839.835.899-87, residente e domiciliado em Francisco Beltrão - PR' à Av' Júlio Assis

Cavalheiro, no 1065, Centro, CEP 85.601-000. Sócios component"-t qfj*a que gira

sobre o nome ;ñ;;i;'¡; ,,plÝiml¡n GoSNTRUTORA DE OBRAS LrDA",

cNpJ 79.569.39g/0001-31, com sede-em Èrancisco Beltrão - PR' à Rod. PR 483, Km

09, s/no, Zonanutãi CeÞ bs.-oqr-ozo, devidamente registrada na Junta-Comercial do

Estado do paraná- io¡ o Ñlnf 1liriú+t168, por Oespaglg-em sessão de 02 de

setembro de 1986 " 
Jìt¡to ato registrado sob o no 20171782089, por despacho em

sessäo de 10 de abrir de 2017, r"roiu"r consoridar seu contrato sociar e posteriores

alterações e o taãmìor este instrumento, na melhor forma de direito e sob as

cláusulas e condiçöes seguintes:

CAPíTULO PRIMEIRO

DA DENOMTNAçÄO, On SÊOe, DO OEJ.ETO, DO lNíClO E DO PRAZO DE

DURAçAO

GLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o .nome empresarial de "PAVIMAR

..NSTRUToRA äËäBriÀð-LTDÃ;,ïue é resida por este contrato social, pelo

Código Civil Lei 10'40612002.

CLÁUSULA SEGUNPA:.A Matriz da sociedade tem sua sede em Francisco Belträo -
ffig, s/no, ZonaRural, CEP 85.601-195.

cLÁusuLA TERGETRA: A sociedade pgssui uma firiar rocarizada na cidade de

Santa Tereza oo ffi'Èñ, ã ñðã- rin 163, Km 183,5, s/no, Bairro vila Santa

Maria, CEP 85.825-000, com o t".,r.ró ..to de atividade da matriz e com o capital

sociat destacado 
-pã;ïins 

Oe tiscaìiiaçáo no valor de R$ 100'000,00 (cem mil

reais).

cLÁusuLA guART4i_o__olie!1_social da Matriz e da Filial é sERVIços DE

pAVr MErAçAo c=õñn-p E o nnb r nnÈö üuÀnes, pAV I M ENTAçÃo As F ÁLT lcA E M

RUAs, RoDovFõä þÃilos, Senvlcos qç^fç$Aeln¡¡noem, ExEcuçÄo e

ADMTNTSTRAçAõ le oeRAé Or ðofu-cnero ARMADO' coNcRETO ROLADO,

coNsTRUCÃo oe vlnbÙros, tonnÊð EÉneoõs, loc¡çÃo oe MÁQU¡NAS

E EQutpAMeuios oE 
-corusrÉÙcÃô 

E y4NyrENçÃ_o_ PE-RoDovlAs E

FERROV'A' ('AVTMENTADORAS OË ¡SrALTo, esCÀÝaoElRAs, CAMINHÖES

BAscuLANrEs), 
"êËnvrõos óË- ,.lirylqfll 

, 
o= GBUQ ( coNcREro

BETUMtNoSo ustNADo A oueruiÐ Þ* tlgylSrURADo A FRlo ) BRIrA

GRADUADA USIÑÄôõ DE CONCNCîO C ÀNTETATOS DE CIMENTO' TUBOS,

ME¡O-F¡OS, LAJOTAS, GALERnS-e-põ¡feS, SERVIçOS DE LIMPEZA DE

RUAS, ESTRAD;S'-'E 
- 

RODgVlnõ, coN-sERVÀçÃo, MA\UJENçÃo E

stNALtZAçAO ól RUls, edi-mo4s E ROtiovlAS' sERVIços DE

ENGENHARIA ELÉTRICA, ELÆõRAçAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA'

0
ç

J

[q'
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¡NSTALAçIo e MANUTENçÃo oe REDES elÉrnlcls, tLUMtNAçÃo PúBLlcA
DE RUAS, nONTES E RODoVtAs, EXTRAçÃO E BRITAcEM DE BASALTO
EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBÍìAS E PARA COMERCIALIZAçÃO,
TR,ANSPoRTE RoDoVIÁRIo INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS
PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS
COMO SÓGIA COTISTA OU ACIONISTA.

CLÁUSULA QUINTA: A Matriz iniciou suas atividades em 10 de setembro de 1986

@ã|aoeindeterminado,consoantepreScreVeoart.997,lldo
Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SEXTA: O início das operações sociais da filial, para todos os efeitos, é
o da data de registro do instrumento constitutivo, e seu prazo de duração é

indeterminado

CAPíTULO SEGUNDO
DO cAptTAL SOctAL, DA cESsÃO DE QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE

DOS SÓCIOS

CLAUSULA SÉTIMA: O capital social é de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e

@div¡didoem9.800.000(novemilhõeseoitocentasmiI)quotas,
de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em

moeda corrente nacional do ls assim subscritas:

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

@dosrespondemsolidariamentepelaintegralizaçãodocapital
social, nos termos do art. 1.052 da Lei no 10.406/2002 CC'

CLÁUSULA NONA: Até dois anos depois de averbada a modificaçäo do contrato,

@solidariamentecomocessionário,peranteasociedadee
terceiros, pelas obrigaçöes que tinha como sócio.

CIÁUSUI-A OÉC¡trl¡: Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação, por

ffi'75o/o(setentaecincoporcento)docapitalvotanteda
sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis:

(l) Alienaçäo de bens imóveis;
)

Valor em R$ o/o
No QuotasQuotista

90,008.820.000,008.820.000LUC¡DIO JOSÉ CELLA

10,00980.000 980.000,00LUCIMAR CELLA

100,009.800.000,009.800.000Total

(uso erclttsilo .lr"rnll Clonlcrci¡tl )
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Hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza;

Dóação de bens móveis e imóveis em geral;

Nom'eação e destituição de administradores;
Äldõil de qualquer das cláusulas do contrato social da sociedade;

Cónsiituiçao äe nou". sociedades, bem como a assinatura de

contratos versando sobre tais negócios, pela sociedade.

CIÁUSUUI OÉCtfVlR pRlueln¡:. Os sócios não poderão ceder ou alienar por

a a terceiros sem o prévio consentimento dos

.jàrná¡r sócios, f¡òanob assegurada a estes a preferência na aquisição, em

igualdade de condiçöes, e na proporção das quotas que possuírem, observado e

seguinte
t-

il-

ill-

o sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito

a .*i"OáOe, disciiminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento;

os sócios deveräo ser comunicados por escrito para se manifestarem

ã iespeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se

mán¡festäm poberão as quotas ser cedidas ou alienadas livremente a

teice¡ros, estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura

fosse

cLÁusuLA DÉclMA sEGUryDA: As quotas säo livremente transferlveis entre os

spaúicipaçÕesnocapital,sendoovalordecada
quota livremente negociado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Cada quota corresponde a um voto nas

decisöes coletivas.

GLÁUSULA DÉGIMA euARTA A sociedade será administrada por pessoas físicas

sócias, na forma da lei.

paráqrafo primeiro: Fica investido na condiçäo de administrador o sócio LUcíDlO
jösË cËLLAr-ãor os poderes e atribuiçöes de administrar autorizado o uso da

firma e " ,"pr".éntaçab ativa e passivä, judicial e extrajudicial da sociedade,

nó*e", procuraOorei,'f¡xando-lhes'os poderés específicos, revogar instrumento de

mandato e enfim-aár¡n¡attar, sendo-lhes, entretanto, vedado o emprego da firma

em operaçöes ou nägóò¡o. estranhos ao objeto social, especialmente a prestaçäo

de avais, endossos, fianças e cauções dé favor, dispensado da prestaçäo de

caução.

parágrafo Segundo. A venda de bens imóveis pertencentes à sociedade depende

da aslinatura óonjunta de todos os administradores.

(

J
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Parágrafo Terceiro. serão nulos e näo geraräo responsabilidade para a sociedade

os atos praticados-"* d"..onformidaoã as regras estabelecidas nas cráusulas

precedentes.

Parágrafo Quarto. O administrador declara, sob as penas da lei' de que näo está

impedido de exerceia-ããm¡nistraçao ãã sociedade, por lei especial' ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela' a pena que

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

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concuôsão, peculato' ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional' contra normas de defesa

da concorrência, contra as relaçöes dé consumo, fé pública, ou a propriedade'

clÁusuu oÉclun oplNr.l: os instrumentos de procurações, outorgadas pelos

administradores ¿il, s"r-i"d-áã", deverão especificar. os atos e operaçöes que os

mandatários poderäo praticar, e a Olraçao ào mandato näo poderá ser superior a

um ano, salvo no óãao de mandato òom'poderes gerais de foro' que poderá ser por

prazo indeterminado'

CLÁUSULA DÉCIUA SFXIA; Os sócios poderäo de comum acordo' fixar uma

retirada mensal, a t¡tuto de ,'pró-laboie", obsbrvadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CAPÍTULO TERCEIRO

Do ExERcioo socrAL, tetå¿lr1?¿3å 
"rbrnreurçÃo 

oe LUcRos E

c¡-ÁusuuA oÉclmR SÉrln¡R:, o exercício social coincide com o ano civil'

devendo em 31 ¿ä;æ-mbro de cada ano ser procedido o Balanço geral de

Sociedade obedecido as prescriçöes legais e técnicas pertinentes a matéria'

Parágrafo Primeiro: os resultados serão atribuídos aos sócios

proporcion"6"nt" ä'pått¡t¡p"Cão.das suas quotas no capital' podendo os lucros a

critério dos sÓcios, serem distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade'

conforme determinam os Artigos rooz e 1065 da Lei 10'406 de 10/01/2002 -
Códígo Civil.

Parágrafo segundo: Poderão ser levantados mensalmente balancetes e/ou

Balanços prr. u.iiri..cão do estado dos negócios da sociedade.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,

os sócios defiberarão sobre as contás e des-ignaräo administrador (res) quando for

(

tl T
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Parágrafo Quarto: conselho Fiscal - A sociedade não tem conselho Fiscal e não

reariza assembreiå ãã ão.ios. compli" ãor sócios decidir sobre negócios da

sociedade, ". O"lîUJãCo".-*.O"Jpà, maioria de.votos' contadas segundo o

valor das quotas de capital de ..0. uñ, .ôniott" determina o artigo 1010 da Lei

10.406/2002cc.

CI-ÁUSUUA OÉCIM¡ pm¡Vnl O-s.sócios serão obrigados a reposiçäo dos lucros

e das quantias rffiããlJÏuaquèi t1iur9 ?'.1i"lY." 
autorizados pelo contrato'

quando tais tucros;;Ñã.t1" èe Oistr¡Uuírem com prejuízo do capital'

CIÁUSU|-R OÉClUtR ruOUl:, A disr¡buiçäg qg.lucros do próprio ano calendário e

no curso do próprio ano calenOario, iårá feita com base no levantamento de

balanços ¡ntermed¡ários a cada distribuição efetuada'

Dor ano, nos quatro meses
iiberaçao dos sócios, além

reuniåo dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez

rãiuintet ao termino do exercicio social' dependem da

Oããutrás matérias indicadas na lei ou no contrato:

n¡ Ár rct n Â vlcÉsltrllA: A

(l) Tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço

' patrimoniale dos resultados econômicos;

(ll) Designar administradores' quando for o caso;

(lll)Tratardequalqueroutroassuntoconstantedaordemdodia.

Parágrafo único: As deliberações serão aprovadas por quórum mínimo do capital

social, salvo nor otã. átn qré a bgislaçäo exigir maior quórum'

CAPÍTULO QUARTO
DA RETIRADA E OTEXCIUSÃO DE SÓCIO

cLÁusuLA VIGÉSIMA, PFIMEIBAi No caso de morte de um dos sÓcios', terá o

cônjugesupérStitem),afaculdadedeoptarentre:

a) A sua participação na sociedade'

b) o recebimento do capital social e demais haveres do sÓcio falecido'

mediante a cessäo das quotas, de acordo com os termos do acordo

da cLAUSULÁVtcÉêlrrnÃ OunnÍÃ, ôo*uinada com a clÁusun
DÉcrMA pRrMErRA, condição esta única apficáver, caso por motivo

õuatquer não possa ingressar na sociedade'

\

J
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GLÁUSULA V|GÉSIMA SEGuNDA: ocorrendo as hipóteses previstas na letra "b"

s haveres do sócio falecido serão agora pagos

ãò cônjuge superÃtit", oü ao herdeiro, de acordo com os termos do acordo da

CLÁUSULA VIGÉS¡MA QUARTA.

ClÁUSUte VIOÉSlfUe fenCelne: O .oryr.q9 sobrevivo, ou o herdeiro, notificará

ã de 3Ó (trinta) dias da abertura da sucessão'

äe deseja ou nao farticipar da sociedade. Até que se utilize o processo de

inu"nt¿ri'o, a partilña'dor oenr deixados pelo de cuius,incumbirá ao inventariante,

óãr" toooå oé fin. legais a representaçäo ativa e passiva dos interessados perante

a sociedade.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUABTA: No caso de morte de um dos sócios, interdição,

@;ããe q I um dos sócios a sociedade näo se dissolverá.

Os sócios r"r"n"ióniás þtoiederão, no prazo de trinta dias, o levantamento de

um inventário, seguiOò Oe Balanço Patrimonial e Demonstraçäo de Resultado da

Sociedade

Parágrafo Primeiro: o Balanço Patrimonial será elaborado considerando os

valores de mercad-o (reais), cíos bens, direitos e obrigações constantes do

Patrimônio da Sociedade, à data do evento'

Parágrafo segundo: os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito,

inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido se optarem pelq hipótese

ór*iit" na letra ,,b" da cúusÙuA vlGÉslMA PRIMEIRA, da seguinte forma: em

äte 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas

monetariamente, pàtâ våriação da IGPM ou outio indexador que vier a substituí-lo,

ocorrida entre . O"i. Oé apirração dos haveres e a data do seu pagamento, tendo

como termo inicial o mês de encerramento do já referido balanço especial.

Parágrafo Terceiro: Mediante comum acordo entre aS partes, poderá ser

estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos

nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o

funcionamento normal da sociedade.

parágrafo euarto: O Balanço Especial referido no "caput" desta cláusula, que será

utilizido para determinar o'valoi da quota reembolsável, tomara por base näo

somente o valor r"ãl do. bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores

não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas. do negócio, e

outros, bem como obrigaçöes ainda näo definidas e/ou quantificadas, tudo a ser

aferido através de arbitragem, nos termos da Ler no

{

I
I

(uso cxclusivo Jtrnta Clonlercial )
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9.307 de 23 de setembro de 1.966, na qual serão considerados,
preponderantemente, os princlpios gerais de direito, os usos e costumes e, se for o
caso, as regras internacionais de comércio,

Parágrafo Quinto: Estando a empresa constitufda com sócios pessoa jurfdica, as
mesmas regras valerão em relação aos herdeiros da mesma.

CAPíTULO QUINTO
DrssoluçÃo, DESINPEDIMENTO E D¡VERGÊruCtn

GLÁUSULA uGÉSIMA QUINTA: Dissolve-se a sociedade quando ocorrer
qualquer um dos eventos: (l) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos
sócios por maioria absoluta, na sociedade por tempo indeterminado; (ll) a falta de
pluralidade de sócios, não constituída no prazo de cento e oitenta dias; (lll) a

extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Na dissoluçäo amigável, os sócios que
representem a maioria do capital social, indicarão dentre os quotistas, aquele que
irá cuidar da liquidaçäo da sociedade.

clÁusut-l vlCÉSlUn SÉttlll: Na simples divergência administrativa, as
dúvidas sociais serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar,
louvados pelos sócios.

CLÁUSULA UGÉSIMA OITAVA: As divergências que eventualmente ocorrerem
entre os sócios na interpretaçäo dos termos e dos casos omissos no presente
instrumento seräo resolvidas sob o amparo legal da Lei no 10.406/2002 CC e
outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CAPíTULO SEXTO
DAS DTSPOSTçöES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de
quotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista,
terá este o prazo de 15 (quinze) días para substituir a penhora das quotas. Não o
fazendo, entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os
demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o

equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último
balanço. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do cotista
adquirente dar-se-á independentemente da assinatu ra do transm itente.

(

{
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CI-ÁUSUI¡ fruOÉSlUlR: As decisões administrativas, bem como modificações do

contrato sociar q,r.ffi'J.i øãt'"o a matéria indicada no art.997 da Lei no

10.406/2002 CC, ã"ü¡"r do óonsentimento de todos os sócios; as demais

podem ser decidij"J óãt.maioria absoluta de votos' Qualquer modificação do

contrato social séra åverbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste

contrato, sob Pena de nulidade'

Em caso de Transformaçäo, de

cuÁusum rnloÉqlulnF-FfgNoA: Eslq P-o-clgdade 
será resida por este contrato

socialpelosartigomoMDoo2apIicadosasociedadeslimitadas,
bem como de forma supletiva e no que for aplicávei pela Lei 6.404 de 1511211976 e

ãemais dispositivos legais pertinentes a matéria'

CLÁUSULA TR|GÉSI,MA TEBçFIRA:. Os endereç9s dos sócios, constantes do

Contratosocialoffifteraçäocontratualserãoválidosparao
encaminhamento de convocações, cartas, åvisos, etc, relativos a atos societários

de seu interessJ. Ã- i".pohsabilidad" 
'd" 

informação de.. alteraçöes destes

ãnO"r"ço* é excluiiva dos sócios, que deveräo fazê-lo por escrito'

nr Ár le,t il À rplrtÉslmr PRIMEIRA

lncorporaçäo, de Fusão e de Cisäo da Sociedade, aplicam-se as normas da Lei

6.404/76 que regem as Sociedades Anônimas'

todos os sócios
CAPÍTULO SÉTIMO

DO FORO

contrato

LUCíDIO JOSÉ CELLA

LUCIMAR CELLA

CLÁUSULA TruGÉSIMA QUAßTA: A socìedade.poderá a qualquer tempo' abrir

oufecharfilialouffi,mediantealteraçãocontratualassinadapor

cLÁusuLA TRIGÉS|MA oulNTA! Fica ereito o foro de Francisco Beltrão - PR,

paraoexerclcioãîffiai"dosdireitoseobrigaçöesresultantedeste

Eporassimteremjustosecontratados,lavram,datam
e assinam o presente instrumento, àt rJnica via, obrigando-se fielmente por si e

seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos'

Francisco Beltråo - PR, 23 de julho de 2020'

K
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., certificamos que o ato da empresa pAvrMAR CoNSTRUToRA DE oBRAS LTDA consta assinado digitalmente

Pág
57

ina 16 Þ
nnrNlsrÉRlo DA EcoNoMlA

Secretaria Especialde Desburocratizaýo' Gestäo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRôNICA

r"33

ç, Por:

\/

Y

:
:

:

Do(s) ASSINANTE(S)TDENTIFIGAçÃo
Nome

GPF

LUCIDIO JOSE CELLA17s63194991

LUCIMAR CELLA83983589987

cERTlFrcoo'REGIgrRo.Fls20/o8l2o2oo'9:118o8'N.202040Ë5763
ÞRoTOCot¡o¡ 204065763 DB L7108/7020 ¡.7246'

"ä"i*-"" 
**rrrclçÃor 12003?s9075' ilrRE¡'11201741168'

PÀVIUAR CONSÍRI'ÍORÀ DE OBR'ÀS IÍDA

IEÀI¡DRO tlÀRcog RÂVSAÛ BlscÀrÀ
srqn¡cÁn¡o-cgnr¡

cltRrrrBl, 20lo8l2o2o
$ü. qrr.l¡!¡ol'1' Dr' gìoÿ'Þr
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Àvrtldrdadê¡lodocunônr'o.4almPfaloo,flcarujciuoàcomÞrovaçüodaluâautênllcldådanosr6BÞecLivoE* 
;;ï;;*;å" ecua rãepcotlvoÀ códlsoB de vc'lf,icação'
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

2) QUANTO A REGUtARIDADE FISCAL E TRABATHISTA

Å

Fone (,16) 352+1700 - E-mail: pavimar@pavimar.com.br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - Cx. Postal 219 - CEP

CNPJ 79,569,398/0001-31 - Inscr. Est. 32100556-05

(

'Wl - Francisco Beltrão - PR

kr
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

2.1) Prcua de Rqularidade com as Fazendasl Heralt
Esüadual e MuniciPal

(t

Fone (46) 352+L700 - E-mail: pavimar@pavimarcom.br - Av Jrlllo A. Cavalheiro, 1065 - Cx, Postal 219 - CEP

CNPJ79,569,398/0001-3r - Inscr.Est.32100556-05

"35
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- Francisco Beltrão - PR L{
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ult¡¡srÉnlo DA FAZENDA
$ä;ñiàãa Receita Federal do Brasil .
FíõäuTãàãrìã-Géral da Fazenda Nacional

cERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DENEGATIVA DE DÉBltOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À OíVIO¡ ATIVA DA UNßO

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 79.569.39810001'31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de

responsabilidade do.ùÉiù p"..ivo ac¡ma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela secretaria da Re-ceita Federal do Brasil (RFB) com

exigibitidade J.p;;;;oi t"rnro. !o art 151 da Lei no 5'172, de 25 de outubro de 1966 -

Código rrirutàïo Ñãcional (cTN), ou objeto de decisåo judicial que determina sua

desconsideracaã pãr" n.. oe certiRcalåo da regularidade fiscal, ou ainda nåo vencidos; e

2'nâoconstaminscriçöesemDívidaAtivadaUniåo(DAU)naProcuradoria-GeraldaFazenda
Nacional(PGFN)'

conforme disposto nos arts. 205 e 20ô do cTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidåo

negativa.

Esta certidåo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo' para

todos os órgäos e fundos públicos da admin¡straçäo direta a_ele vinculados. Refere-se à situaçåo do

sujeito passivo no amuùo äa RFB e da pGFN e åbrange incrusive as contribuições sociais previstas

nas alfneas 'a' a 'd' a"îåiagt"fò único do art' 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereçós < http://rfb. gov' br> ou <http: //www' pgfn' gov' br>'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1'751' de211012014'

Emitida às 15:32:13 do dia ogto6t2o22<hora e data de Brasflia>'

Válida alêO611212022.
Gódigo de controle da certidäo: 4817'2D5C'3DCí'ED48

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

(
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

58%

n3l

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026995235'66

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79'569'398/0001€1

Ñãm;' PAVIMAR coNsTRuToRA DE oBRAs LrDA

RessalvadoodireitodaFazendaPúblicaEstadualinscreverecobrardébitosaindanão
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não exisiir pendências "r nor" do contribuinte acima identificado'

nesta data.

obs,:EstaCertidãoenglobatodososestabelecimentosdaempresaerefere-seadébitosde
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessÓrias'

Válida atê 12t1012022' Forneclmento Gratuito

Aautenticidadedestacertidãodeveráserconfirmadavialnternet
www.fazenda. Pr.gov. br

I
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Pêglna 1 de 1

Em¡Mo vta lntemet Pitbtlca (14/0A12022 1 3:47 :1 4)
t
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MUNICÍPIO DE FRANCISCg BELTRÃO
ESTADO DO PARANA

SECRETARIA MI.JNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N"2198612022

RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ:'1 9.569.3981000 1-3 I
TNSCRIÇÃO MUNICIPAL : 16322

DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE:
èóntco DE AUTENTIcAçÃo: ezrMHBI.IFFH2J2x2SPMEA

A autenticidade desta certidão deverâ ser confirmada na Internet, no endereço www'franciscobeltrao'pr'gov'br

n{SCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARí.:16322
ENDEREÇ': RoD pR 4g3 - KM 09, sN - .L57FB L20-B - zoNA RURAL cEp: 856019?0 Francisco Bettrão - pR

ATMDADE: Construção de rodovias e feffovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção' Pintura para

sinalização em pistas rod*iáriu, e aeroportos, construção de obras-de-arte especiais' obras de urbanização - mas' praças e

calçadas, Atividades de limpeza não especifrcadas anteiiormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

ituminação e sinalização em vias públicas, pono, . aeroportos, Administração de obras' Transporte rodoviário de carga' exceto

produtos perigosos 
" 

*rrdunçur, int"r*uni"ipul, interestådual e internacional' Serviços de engenharia' Aluguel de outras

máquinas e equipamentos comórciais e induitriais não especificados anteriormente, sem operador, Extração e britamento de

p.¿ru, . outros materiuis p*a construção e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem

certificamos que não existem pendências em nome do conhibuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela

secretaria Municipal da Fazenda, Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Municlpio de Francisco Beltrão cobrar

quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifìquem a qualquer tempo' inclusive em

relação ao perlodo abrangido por esta certidão'

n3g

1410612022
13/08/2022

VERIFICAÇÃO

01 :51:24em 1410612022
Certidão emitida /!

i.

J
uf

Qulquer rasura invalidará este docmento'

gratu itamente pela internet

W,



qã

Y

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

2.2) Fruva de Rqutaridade com o FGTS

l
(

Fone (.16) 352+L700 - E-mail: pavimar@pavlmar.com.br - Av, Júlio A. Cavalheiro, 1065 - O(. Postal 219
CNPJ79.569,398/000r-31 - InscnEst.32100556-05

5B
n3g

(n/
-\{çþl",0'

V
-000 - Fr¿ncisco Beltrão - PR h
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\/cltar iiriptitriil'

ç.å.fxâ
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçäo: 79.s69'398/0001-31

nå ta"-õo"¡ a I :PAVIMAR coNsrRuro RA DE oBRAs LTDA

ffi;;;ö 
- 

Ë.*årrt#åã'ä¡r 
rióoovrA / RoDovrA / FRANcIsco BELTRAo / PR /

A caixa Econômica Federal, no uso da.atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei g.036, o"ii-oi'maio de 1990' cekifica que, nesta data, a

empresa acima ioentirica¿a encontra-se em situação regular perante o

fu"á"ã" Garantia do Tempo de Servico - FGTS'

O presente Certificado não servirá. de prova- contra cobrança de

ouaisquer débitos äfo""i; a contribuições e/ou encargos devidos,

äããotiãnt"s das obrigações com o FGTS'

Validader I8lO6t2O22 a L7lO7l2O22

Certif icação N ú mer ot 2O22O6L8OO45 59 3 29 689 1 2

Informação obtida em 2UA6|2Q22 tÙt4Lt47

A utilização deste Certificado para os fins previstos. em Lei esta

condicionada u u"riniäðãã dd autenticidade no site da caixa:

www.caixa.gov'br

()
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

2.3) Ceftidäo Negativa de Déhitos Trabalhistas

Fone (46) 352+L700 - E-mail: pavimar@pav¡mar.com,br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - O(. Postal

+

r4l

CNPJ79.569,398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05
85601-000 - Francisco Beltrão - PR

(



n 42
PODER JUDICIÁRTO

JUSTIÇA DO TRABALI-IO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR"A'BAT.¡HISTAS

Nome:PAVII{'AR-CoNSTRUToRADEoBRAsI,TDA(MATRIZEFII,IAIS)
CNPJ z 79 .569 .398/0001--31-
Certídão no : 1-8953372/2022
Expedição : t4 / 06 /2022 , às L3 : 52 : l-l-

validade z lL/12/ZOZZ - 1-80 (cento e oitenta) dias', contados da data

de sua expedição.

certifica-se que PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRÀS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
',

inscrito (a) .ro CNP\T sob o no 7g '569 '398loOO1-31' NÃo coNsrA como

inad'implentenoBancoNacionaldeDevedoresTrabalhistas.
Cert.idãoemit.idacombasenosarts.642-4e883-Ad.aConsolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas l'eis ns'o 12'440/201"L e

t3.467/zoLT,enoAto01/2022d'acG.]T,de2tdejaneirode2022.
osdadosconstantesdestaCertidãosãoderesponsabilidadedos
Tribunais do Trabalho'
Nocasodepessoajurídica,aCertidã'oatestaaempresaemrelação
a todos os seus estabelecimentos' agêncías ou filiaís'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verÍficação de sua

autenticidad,enoportaldoTribunalsuperiordoTraba]"hona
Internet (http z / /www ' tst'jus 'br) '

Certidão emitid'a gratuitamente '

TNFORMAçÃO ruponrAlITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessáriosàidentificaçãodaspessoasnaturaisejurídicas
inadimplentesperanteaJustiçadoTrabalhoquantoàsobrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordosjudiciaistrabalhistas,inclusívenoconcernenteaos
recolhimentosprevidenciáríos'ahonorários'acustas'a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o MinisEério Públieo do

Trabalho,ComissãodeConciliaçãoPréviaoudemaistítulosQüê,por
d.isposição legal, contiver força executíva'
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3) QUANTO A QUAtrFrcAçAo rÉcNrcA- - 
A) Prova de Registro no CREA

Y

; [ry*{l,,.*,****,*

t

Fone (46) 352+L700 - E-mail: pavimar@pavimarcom.br - Av Júlio A. Cavalheiro, 1065 - Õ( Postal 219 -
CNPJ79.569,398/0001-31 - Inscr,Est,32100556-05

sB6_¿

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. t'4:l

4r



5B7g
144

CONSELHO REGIONAL DE ENGEN¡ARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

ea
24

tlEt,

Certidão no: 64963 12fJ22
Validade: t4lLL|2O22

RAZãO SOC|AI: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

CNPJ: 79569398000131
Num,Registro;g164Registradadesde:20109/1988
Capital Social: R$ 9'800'000,00
Enãereço: RODOVIA PR 483, S/N KM 9

üuä"ip¡orEstado: FRANcISco BELTRAO- cEP: 85601970

PR

certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

ou acionista.
iË"ti¡ca" de Atividade : Ramo de

iàtU¿tit à área de Geologla de acordo
atividadesrestritoaáreadeEngenhariaCivile

.or åt utiibuições do responsável técnico Geólogo'

Encontra-se quite com a anuidade relatlva ao

Ñäo pàtiuiìéuito(t) referente a processo(s)
exercício de 2O22'

¿ã'nsãat¡zação e/ou dívida ativa até a

3flilïi"""11ï,'"ntação com pedra'-¡lTiYl1":.,1åu',.n"ntação asráltica em ruas'

rodovias e pátios; serviços de .terraplenagem; 
execução e administração de obras de

concreto armado, concreto rolado, .onriirõao oe vtadutos, pontes e prédios; locação de

equipamentos; serö;;î; r-rir";;,",¿ä ðäu-q-(conóreto óeiuminoso usinado a quente)'

pMF (pré-mlsturado ïiriã), Urita gttaut¿., utìnàAo de.concreto e artefatos de cimento -

tubos, meio-fios, laJotas, galerias " 
ponäi]'rñi;; de limpeza, conservação, manutenção

e sinalização de ruas, estiadas e ,o¿ovLi, iãrv,iõos de engenharia elétrica' elaboração de

prqjetos oe engennaîu,-iÅrturácao ".,ui-utãÀcao 
¿e redeJerétricas, iruminação públtca de

ruas, ponte. 
" 

|"oOoî¡ã, "*iäiåo 
e britågem áe basalto. exclusivamente para consumo em

obras e para comercialização, transôtt; rodovlário intermunicipal e interestadual de

cargas próprias " 
d; i;;;ir'os,'po¿enàð pã'tiliput de outras empresas como sócia cotista

presente data.

REsPoNsÁvEL(EIs) rÉcnrcos PELA MATRIZ . CNPJ: 79569398000131

1 - Nome Civil: BRUNO NAGALLI

caftelra: SP-506921iázito . Dtt¡ de Expedlção:zolotlzoL4

óËràãirrl08/2015 carsa Horária: 8: H/M

Ýiriã r,¡o' ß6;447 Data do visto: 2olorlzor4
Título: GEOLOGO Situação: Regular- 

-
Decisão Normativa è;;í;; DN-i1/2001-Desmonte com Explosivos

Títul o : GEOLOGO Sltuação: Regular

Lei Federal N.o 4'O761L962 - Art' 60

Observações Além de lavra a ceu abefto, desmonte de rocha, beneficiamento de minerios

por comlnuica o, captacao de agu subterranea , servlcos de Planejamento e/ou execucao

de obras na area de mecanica de rochas, Podendo inclusive ser responsavel tecnico Pela

elaboracao de Plano de Lavra, Pl no de Aproveitamento Relatorio Anual de

lgidos pela legislacao

(

Lavra e Memorial Descritivo de Lavra , entre outros docu
Economi

à



brasileira para licenciamento de atividades de lavra a ceu abefto'

2 - Nome Clvil: EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694ió Dat¿ de-Expedição: 22lo6l2ït7
óËt0", I7lo7l2OL7 Carga Horária: 20: H/S

iiiuro, ENôENHEIRo cIVIL situação: Regular

ü;;i;çã" d" Confea N.o 218/1973 - Art' 7o do CoNFEA

Trrtufo: ENGENHEIRO CIVTL Sítuaçãol Regular

Oecreto Federal N.o 23.5691t933 - Art' 28o

Título: ENGENHEIRO CIWL Situação: Regular

Lei Federal N'o 5.194/1966 - Art' 70

observaçõer, porruì'iáñ'.tp"tenila profissional para as atividades do Art' 70 da Lei no

s.Lg4ltgo6nos campos da atuação ¿o'ãttiéo zb ¿o Decreto no 23'56911933 e do aft' 7o

da Res. no 218/1973 do Confea'

3 - Nome Civil: NEREU LUIZ MASIEIRO

ð",t"i."i pF(_t77s7lD 
-- 

Dara de Expedrção: o8/t21t986

Desde: zglt}ltgg? Até: 291031L999

Desde: 28t02/2}oz ðutgá Horária: 4:.HlD Atét 24llt/201o
óãiã", 07'lo4/2ot4 caréa Horárla: 20: H/S

iiiuro' ENêENHEIRo CIVIL situação: Regular

oeireto Federat N.o 23.s691L933 - Art,28o

T'rtufo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art' 70

observações:Possuicompetênciaprofissionalparaasativldadesdoart'TodaLelFederal
N.o 5.19411g66 nos campos de atuação-Jo urti.28 do Decreto Federal N'o 23'569/L933 e

Jå utt. i"'¿a Resoluçäo do Confea.N 'o-zt9lL973'
i[;1"' ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

n"toìução do Confea N.o 218/1973 - Art' 7o do CONFEA
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Para fins de¡ LICITAçöES

Certificamos qu e caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento'

esta Certidão Perderá sua validade Pa ra todos os efeltos.

A autentlcidade desta certidão Poderá ser confirmada na Página do CREA-PR

(http://www crea-pr,org.br), através do Protoco lo ¡.o L5249912O22, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a Partici pação efetiva de

seu(s) resPonsável( eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/051202213:53:21

R',i:ijñ:;îff 
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?3"/n2u?2åi.,rr.rro, sujeitando o autor à

respectiva ação Penal.
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