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V. BARBOSA_AUTO CENTER LTDA

AV. BELTVTRO LOURENÇO DE GOUVETA, 918 - VrLA INDUSTRIAL
cEp.: 86.240-000 SÃO SrARSrrÃO On AMORETRA - pR FONE/FAX: (43) 32651467

E-MAI L: vandinhomaxicar@hotmail. com N I RE : 41 204595294, em 2210612001
CNPJ/MF: 04.518.620/0001-78, CAD/ICMS: 902 39168-16, lnsc. Municipal:7529705

BANCO DO BRASIL, AGENCIA.2573-9, CONTA CORRENTE: 1,1.696-3
nereRÊrucrA: pREGÃo e lrrnôrurco olt2o14 - sRp, pRocESSo ADMINrsrRATtvo 08t2014

pREFEITURA MUNrcrpAL DE NovA sANTA BARBARA - ESTADo oo pnnnruÁ

OBJETO: eventual aquisição de óleo lubrificante, filtros, pneus, câmaras de ar e
protetores, para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme descrito no
Anexo I do edital que rege o processo licitatorio.

a) ENVELOPE No 01 - PROPOSTA COMERCIAL

V. BARBOSA - AUrO CENTER LTDtuCNPJ/MF: 04.518.620/0001-78

PREGÃO ELETRÔNICO NO O8I2O14 _ SRP

VANDERLET JOSE BARBOSA - (43) 3265 1467

CONTATO: VANDERLEI JOSE BARBOSA
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CO,IVI.ERCTAL PATILUS

EARTA.PRO POSTA PARA FORNEEI MENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Ns 8l2OL4 - Carta-Prooosta de Fornecimento.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1\ 5807 Desincrustante ácido
concentrado tipo

val4r T4ral dos t otes R$ 3-122,50 {rês mll eento e vlnte e dois reais e einquEnla e clnco
centavos).

1. TDENTTFICAçÃO OO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAT PAUIUS TTDA

cN PJ : 17.565.337/m01-10 - r NSCR|çÃO ESTADUAL: 906.2248952

REPRESENTANTE: Bruno Paulus de Oliveira CARGO: Sócio Administrador
CARTEIRA DE IDENTIDADE:9.536.080-7 SSP/PR E CPF: O72.2aL.5O9-37

ENDEREÇO: Travessa Suriname, 90, apto 18, Rio Verde, Colombo/Paraná.
TELEFoNE: (41) 3663-s6o3 - (41) 9656-t22L- Email : comercia I pa u I us @ hotma i l.com

AGÊNctA: 2974 - Ne DA coNTA BANCÁR]A: LL63-7 - operação: 003

2. COND!çÕES GEB-Â.!S

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: RS 3.122,50 (três mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Travessa Suriname, 90, Rio Verde, ColombolParaná - CEP: 83.405-320
(41) 3663-5603 (41) 9656-L22L - Email : comercialpaul us@hotmail. com

!l63

TOTE Código
do

Produto

Descrição QTD Unidade Marca Valor
Unitário

Valor Total

50 titro timpril Rs 31,49 B$ 1.574,50

t2 459 Detergente
rlesengraxante
concentrado tipo
solupam

50 Litro Limpril Rs 30,96 Rs L548,00

M
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COI\AERCIAL PAT}LUS

2.2 O orêcÕ proposto ãcimâ côntemola todas âs dêsôêsas necessárias eo Dleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

Nova Santa Barbara, em 19 de Fevereiro de 2014.

COME
cnpj:

PAUTUS LTDA

.3320001-10L7.

Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg: 9.535.080-7 SSP/PR

Cpf :072.28t.509-37

Travessa Suriname, 90, Rio verdê, Colombo/PaÍaná - CEP: 83.405-320
(41) 3563-5603 (41) 9656-1221 - Email: comercialpaulus@hotmail.com

&
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COAAERCIAL PALILLIS

DECrÁRAçÃO

PrENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAçÃO

Prezodos Senhores:
COMERCIAL PAULUS LTDA, inscrito no CNPJ ne 17.665.337/AOOI-LO por intermédio de seu

representante legal o Senhor Bruno Paulus de Oliveira, portador da Carteira de ldentidade RG

ne 9.536.080-7 SSP/PR e do CPF ns 072.28t.509-37, declara que "Atende Plenomente" aos
requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4e da Lei Federal ne

10.520, de 17 de julho de 2.OO2.

Nova Santa Barbara 19 de Fevereiro de 2014.

PAUTUS

Cnpj: 17 .337|OOOL-LO
Rrlrnn Darrlrr< da Í)lirraira

Sócio Administrador
Rg: 9.536.080-7 SSP/PR

Cpf: O72.28L 509-37

Travessa Suriname, 9O Rio Verde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3563-5603 (41) 9656-L22L - Emai I : comercial paulus@hotmail.com

@
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COIVI.ERCIAL PATILUS
DECLUiiAçÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N9 8/2014

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.e 8/2014, instaurado por êste município,
que não estemos impêdidos de lidtaÍ ou contÍatar com a Adminlstração Públlca, em
qualquer de suas esferas.

Nova Santa Barbara, em 19 de Fevereiro de 2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PAULUS L

Cnpj:17. .3320001-10
Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg: 9.536.080-7 55P/PR

Cp'f : O72.28L.509-37

Travessa Suriname, 90, Rio verde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3663-5603 (4Ll 9656-L227 - Email: comercialpaulus@hotmail.com

w
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COIVTERCIAL PAT,LUS
DEcrÁRAçÃo DE rNExtÍENclA DE EMnREGADoS MEÍroREs

pneeÃo elernôNrco Ne 8/2014

COMERCIAI PAUTUS ITDA, CNPJ/MF Ne t7.665.337 /0001-10, sediada Travessa Suriname, 90,
Rio Verde, Colombo/Paraná, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal,

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprêndiz. a partir de
14 (quatone) anos, em observância à Lei Federal ne 9854, de 27.fO.99, que altera a Lei ne

8666/93.

Nova Santa Barbara, em 19 de Fevereiro de 2014.

PAUTUS

Cnpj: 17. .3320001-10
Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg:9.s35.080-7 SSP/PR

Cp'f :072.28L.5O9-37

Trâvessa Suriname, 90, Rio veÍde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3663-5603 ({Ll 9656-L22L - Email: comercialpaulus@hotmail.com

&





_168

COIVI.ERCIAL PAIILUS
DECIÂRAçÂO DE TNEXTSTÊNerA DE FATOS TMpEDTTTVOS

PREGÃO ELEÍRÔNICO N9 8/2014

COMERCIAL PAUTUS LTDA, CNPJ Ne 17.665.33710001-10, sediada Travessa Suriname, 90, Rio

Verde, Colombo/Paraná, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Nova Santa Barbara, em 19 de Fevereiro de 2014.

PAULUS L

Cnpj: 17. .337 IOOOI-LO
Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg:9.536.080-7 SSP/PR

Cpft 072.287.509-37

Travessa Suriname, 90, Rio VeÍde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3663-5503 (411 9556-L22L - Email: comercialpaulus@hotmail.com

6
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COIWERCIAL PAI]Lt'S
DECTARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 8/2014

COMERCIAI PAUTUS tTDÂ inscrita no CNPJ sob o ne 17.665.337/0001-10, por intermédio de
seu representante legalo Sr Bruno Paulus de Oliveira, portador da Carteira de ldentidade ne

9.536.080-7 SSP/PR e do CPF ne A72.28L5O9-37, DECIARA, para efeito de participação no
processo licitatório Pregão Eletrônico Ne 8/2014, da Prefeitura Municipalde Nova Santa

Bárbara, que nâo mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer
sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou
servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçôes do Município de
Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Barbara, em 19 de Fevereiro de 2014.

PAULUS

Cnpj: 17 3320001-10
Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg: 9.536.080-7 SSP/PR

Cpf: O72.28L 509-37

Travessa Suriname, 90, Rio Verde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3663-5503 (41) 9656-L22L - Email : comercial paul us@hotmail.com

w
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COI\AERCIAL PATILT'S

DêelaÍação de ênquadramênto êm reglme de tÍlbutação dê
Micro empÍesa ou empresa de pequeno porte.

COMERCIAI PAUTUS ITDA, CNPJ / MF ne D.665.337 /OOOL-10, sediada Travessa Suriname,90,
Rio Verde, Colombo/Paraná, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para

participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de
MicroempÍesa para êfeito do disposto na Lc t23t2o06.

Nova Santa Barbara, em 19 dê Fevereiro de 2014.

co
Cn pf. L7. .337/0001-10

PAUTUS LTDA

Bruno Paulus de Oliveira

Sócio Administrador
Rg:9.s35.080-7 SSP/PR

Cpf: 072.281.509-37

Travessa SuÍiname, 90, Rio VeÍde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3563-5503 (41) 9656-1221 - Email: comercialpaulus@hotmail'com

&





COMERCIÀL PÃULUS LTDÀ ME
SEGUNDA ALTERÂÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/ MF : t7 .665.337 / 0001-10
NIRE 412A7541730 Registro em te/02/2l*.

Os abaixo identificados e qualificados:
BRLTNO PALTLUS DE OLTEIRd brasileiro, naturl de Curidba-PR, sclreiro,
nascido en 08/0a/ 1988, empresário, inscrito,no CPF/MF sob ne 072.281.509-
37, portador da carteka de identidade RG n" 9.536.080-7 SSP/PR, residente e
domiciliado na Tr.avessa Bolívi4 no 16, Rio Verde, Colombo-PR, CEP 83405-400
e DÀTI!'O GOI.içÂLYES DE OLI-v'EiRd biasileir'o, casa,io rro regitie de
comunhão panal de bens, nascido em 24/1,0/7960, empresário, inscrito no
CPF/MF sob nq q2.828.649-20, portador da carteira de identidade RG n"
3.232.373-1 SSP/P& residente e domiciliado na Travessa Bolívia, n" 16, Rio
Vercie, Coiombo-PR , CEP 83405-400. Ú.ri.or componentes <ia socieda<ie
Empresaria Limitada que gira sob a denominação de COMERCIAL PÀULUS
LTDA ME com sede na Rua Àdelino Âlexandrino Marqueziri, n" 29, Atuba,
Curitiba-PR, CEP 82860-490, com registro naJunta Comercial doParanâ sob. o
NIRE 4120754173U em 15il2i2013, inscrita no CNPj/MF n" 11.665.331l0U01-
10, resolvem de comum acordo proceder â pÍesente alteração de contrato social
de acordo com as seguintes cl.:áusulas:
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CL{USULâ. PPJMEIR4.: OBJETO SOCL{L: Â sccieCaCe que dnha por cbietc soia.l a
exploração dos ramos de: (47.8.9-0/05-00) Comércio varejista de produtos saneantes

domissanitários, produtos de limpeza domestic4 produtos de limpeza para veículos passa a teÍ
por obieto social a explonção dos ramos de: (47.8.9-0/05) Comércio vareiista de
_--_l__^_ l--_-:--^.-2-r_2__ ___l_---- l- t:_------ J------^:-- .--^l__--- l-pfuuuLu§ §arrcarltE§ (lt rrrr§§arlllaflust, Pru(Irrt(,§ 11ç rrrrrp€Za uurtlc§Lrca, Pfuuuf(,§ ttc
lirnpeza para veículos; (46.4.94108) Comércio atacadista de produtos de higiene,
lknpeza e consenração domiciliaq (46.8.1-8/05) Comércio Atacadista de Lubrificantes,
óleo lubrificantes industriais, óleo para engreÍurgens, lubrificantes automotivor gm)ra,
desengrurantes; (ü.4.2-3100i Comércio vareiista de material elétrico; $o.7.3-7 iW)
Comércio atacadir;ta de material elétrico; (6.5.14/01) Comércio atacadista de
equipamentos de informática; (W.5.1-2/01) Comércio vareiista especializado de
equipamentos e suprimentos de infomática; (46.5.14/02) Comércio atacadista de
suprimentos para informática; (qo.a.7-8i01) Comércio atacadista de artigos de escritório
e de papelatia; (47.6.14/03) Comércio vareiista de artigos de papelaria; (47.8.14/00)
Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessórios; (46.5.La/00) Comércio
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
(#.7.2-9if,0) Comárcio âtecadistâ de ltrragens e fêrramentaq 141.5|Uyiffi) Comércio
vareiista especializrrdo de eletrodomésticos e equipementos de áudio e vídeo; (47.4.+
0/01) Comércio vareiista de ferragens e ferramentas; (6.4.9-4/01) Comércio atacadista
de eqúpamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; (6.3.9-7/01) Comércio
atacadista «Íe pro«iutos aiimentícios em gerai; (ú.4.94/02) Comércio atacariista «ie

aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (46.4.2-7 /02) Comércio atacadista de
Íoupas e acessórios paÍa uso profissional e de segurança do trabalho; (46.8.6-9/02)
Comércio atacadista de embalagens; (4530-7 /03) Comércio ^ vareio de peças e

acessórios novos peru veiculos automotores; (6.7.9-6/A4) Comércio atacadista
especializado de rnateriais de conêtnrção em gerat $7.5,6-3/W) Comércio vareiista
especializado de irstru-mentos musicais e acessórios; (46.4.9-4/99) Comércio atacadista
de outros equipar,entos e artigos de uso pesdoal e doméstico, armações paÍa óculos,
artigos de porcelar a ou cerâmica decorados,
modo pâÍa uso peusoal ou doméstico, artigos
desportivos, artigos religiosos e de culto,

ütrificados ou trabaiho de outro
artigos esportivos e

lentes para
hoje neste CadóÍiB

I FF.u. ?Nt

REI{AI STflÁPASSOX l{o lá í
i,AIIUEl'l'Â STRAPASSOil Escrctênle
PAULA SiAr'icÁ SIRÁPÀSW YU,AIiCH EscÍrwlh

&
óculos, óculos, vassoura, utensflios

{f)(ÀlttrÀi R00e([ 00s srili0s EsüHeflte
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COMERCIÀL PÂULUS LTDÀ ME
SEGUNDA ALTERAçÃo coNTRATUAL
cNPJ/Mh 17 .665.337 / 0001-10
I\TII)É i1ai.rÉ,^1,,r r ril,-:, +.t.t, t .r-t L i30 Rçgistro em, !8 / AZ / 2g!3.

.çfuIUSUI-A SEGUNDA: SEDE: Â sociedade que tinha sede na Rua Âdelino Âlexandrino
lÀf,o.!,,,ooi-i -o 2O Ât'l-o í-";dh--Dp aE'D ereÁn-Lo,n 6áêêa 4 +ê, caÃo aa T-.rooca
arr^t<1ev2s!t tr 

-2, 
LtLvv4t vr.guu4 

^^5 
v!^ v-vvv Uv reee-

.Suframe, no 90, Apto 18, Rio Yerde, Colombo-PR, CEP 834íJl5$m.

CfÁUSUt-L TERCEIRÂ: Permanecem iralteradas as demais cláusulas e condições que não
.eolidirem com as disposições do presente instrumento.

:..::. E, por estarem assim, justos e contratados,lavrarn, datam e assinam a presente alteruçío
'em.03 (três) vias de igual teoÍ e forma, obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessoÍes

legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
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COMERCIAL PAULUS LTDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONI-RATUAL

CNPJ/MF : 17 .665.337 / 0001-10
NIRE 41207541730 Registro em 18/02/2013.

Os abaixo identificados e qualificados:

.I73

BRUNO PAULUS DE OLMIRÂ, brasileiro, natural de Curitiba-PR,
solteiro, nascido em08/.04/1988, empreóário, insc-rito no CPF/MF sob ne

072.281.509-37, porcador da carteira de identidade RG n'' 9.536.08A-7
SSP/PR, residente e domiciliado na Travessa Bolívia. no 16, Rio Verde,
Colombo-PR, CEP 83405-400 e DATIVO GONÇALVES DE
OLMIRA, brasileiro, casado no regime de cornunhão parcial de bens,
nascido em 24/10/1960. ernpresário, inscrito no CPF/N{F sob nl'

402.828.649-20, portador da carteirir cle i,Jentidade RG n" 3.232.373-l
SSI'}/PR, residente e dorniciliado na Travessa Bolír,ia, n" L(>, Rio Vercte,

Colombo-PR , CEP 83405-400. Únicos c()mponentes cla sociedade

Ernpresaria Limitada que gira sob a denon:,inação de COMERCIAI
PAULUS LTDÀ ME com sede na Rua Adelino Alexandrino Marquezini,
n" 29, Atuba, Curitiba-PR, CEP 82860-490, com registro na Junta
Cornercial do Paraná sob. o NIRE 41207541730 em l8/02/201J, inscrita
no CNPJ/MF no 17.665.31710001-10, resolvem de cornum rcortlo
proceder a presente alteração de contrato social de acordo com as

seguintes cláusulas:
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CIÁUSULA PRIMEIRA OBJETO SOCIAL: A'sociedade que tinha por obieto
social a exploração dos rarnos de: (25.1.1-0100-00) Fabricação de estruturas metálicas;

(25.4.2-A/00-00) Fabricação de artig,os cle serralhería; (25.1.2-8100-00) Fabricação de

esqu,rdrias ,Je rreral; (18.1.3-0101-00) Impressão de material para uso publicitário;
(.13.t).9-l/A1-00) Decoração, iapidaçâo, gravação. vitrilicaçlic) e olrtros tr:rbaihos em

c:erâmica, louç,r, vidro e cristal; (23.9.t-5/02-00) Aparelharnento de pedras pâra

construção, exceto associado à exrraçáo; (25.1.2-3100-00 Serviços c{e reparação e

inonragem de esquadrias de metal, inclusive Lrox par:a banheiros; (a3.3.0-a /02-00\
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embuticlos de qualquer
rnaterial; (47.7.4-l/00-00) Comércio varejista de artigos de óptica; (+l.S.l-tl00-00)
Conrércio varejista especializado de peças e acessórios parâ aparelhos eietroeletrônicos

L-rilra uso domés;tico, excero informática e comunicação; (47.4.2-3/00-00) Comércio
viirejista de m;rterial elétrico; (47.5.6-3/00-00) Comércio r'',rrejista espccializado de

instrumentos rnusicais e acessórios; (47.8.1-4l00-C0) Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios; (46.5.2-4/A0-00) Comércio atacadista de conrponenres
eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; (47.4.I-5/00-Aq Cornércio
varejista de tintas e materiais para pintura; (46.7.3-7/00-00) Comércio atacadista de

inaterial elétricc,; (46.7.2-9/00-0p) Comércio atacadista de lerragens e ferramentas;

\47.5.3-9i00-00) Comércio varejista especializado de eletrociornésticos e equiparnentos
dc iiudio e víceol (47.4.4-0i0L-C0) Comércio varejista de íerragens e ferranrentirsl
(16.4.5-1/01-C0) Comércio atacadista de instrurnenros e rnateriais p,rra usc, médico,
cirúrgil:o, hosp.talar e de laboratórios; (46.3.5-1/01-0C) Con:ércio atacadista de água

mineral; (46.4.9 -4 / 0La0) ComérciçâtOondrmrdqef$ermentos elét
1-00) Conlpo$tffiI8fs;Fffi#,fl e equip amen

A preseilê totocopra é reprodução Íiel do
íl0curncnlo apresenlado hoje nesle Carhria
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(45.3,0-7/ol-oo) Comércio por aracado de peças e acessórios novos o-., '":?:11;:

automorores; (47.5.4-7/01-00) Comércio varejista de móveis; (+0.1.g-ll01-00) Comércio
atacadista de produtos alimentícios em geral; (46.4.7-8/01-C0) Comércio atacadista de

!'aitigos de escritório e de papelaria; (4.6.4.9-4/02-00) Comércio atacadista de aparelhos
..elelrônicos de uso pessoal e doméstico; (46.5.1-6/02-00) Comércio atacadista de

suprinrentos pâra informática; (46.7.9-6/02-00) Comércio atacadista de rnármores e
g.ranitos; (46.4.2-7/02-Aq Comércio atacadista de roupals e acessórios para uso

..li'dfissional e de segurança do trabalho; (47.5.4-7/02-00) Comércio varejista de artigos

3'ããpolchoaria; (46.4.L-9/02-00) Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
'i4à.t.0-oto2-oo) Comércio atacadista de embalJgens; (47.6.1-0103-00) Comércio

..vareiista de anigos de papelaría; (+7.5.5-5103-00) Cornercio varejista de artigos de cama,
'.rne§a e banho; (46.7.9-6/03-00) Comércio atacadista de vidrcs, espelhos e vitrais; (4530-
'zTN3) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos âutomotores;

(46.4.9-4/04-00) Comércio atacadista de móveis e artigos cle colchoaria; (46.7.9-6/04-00)
Comércio atacadista especializado de materiais de constr'.rção em geral; (42.8.9-0105-00)

Conrércio varejista de proclutos sàneantes domissanitários, produtos de limpeza
dornestica, produtos de limpeza pàra veículos; (46.4.9-4/A8-00) Comércio atacadista de

prodtrtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.+.9-+/99-00) Cornércio
atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, acessórios para
instrumentos musicais, armações para óculos, artigos de porcelana ou cerâmica

decorados, gravaclos, vitrificados ou trabalho de outro moclo pâra uso pessoal ou
dornéstico. comércio atacadista de anigos cle relojoaria, artigos descartáv'eis ern geral.

artigos esportivos e desporrivos, artigos religiosos e de culto, brinqtredos cle qualquer
rnaterial, instrumentos musicais, filtro de âgua, lentes par:i óculos, óculos, vassourâ,

p:rnela, utensílic,s domésticos; (17.2.9-6/99-00) Comércio varejista de produtos
alinrentícios em geral; (79.1.1-2100-00) Agência de viagem; fiS.Z.t-Sl00-00) Reparação e
rnanutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; (+A.1.0-

bi04-01) Comércio atacadista de películas cle controle solar; (46.7.9-6/04-00) Comércio
atacadista de tijolo, rodapés de cerâmica, produtos, artigos, siderúrgicos e nretalúrgicos
para construção, pré-moldados para construção, portões eletrônicos, pisos e

revestimentos ceràmicos para construção, pedras decorativ,rs, louças sanitária.s, gesso,

r-'squadrias metálit:as, calhas para construção, caixa de água, caixa de descarga, cànos,

tubos e conexões: Q5.3.9-0/A2-00) Serviços de tratamenro e revestinrento ern metais;
(17.5.I-2/0L-00) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprinrentos de

informática; (47.5.t-2/02-00) Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
(18.2.2-9/01-00) Serviços de encadernação e plastificaçío; (46.5.1-8/05-) Comércio
Atacadista de Lubrificantes, óleo lubrificantes industriais, óleo para engrenagens,
iubrificantes âutomotivo, graxar, desengraxantes, passa a tet por obieto social a
exploração dos rÍrmos de: (47.8.9-0/05-00) Comércio va.rejista de produtos saneantes
tkrrnissanitários, :rodutos de limpeza domes,tica, produtos de limpezzr pzrra veículos.

CLÁUSUI-A SEt ;UNDA: Permanecem q!ryhlfBAU,.6SEJElis cláusulas e condições que
OO DISTRITO DE GUARAITUBÂ

não colidirem com as disposições do
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Página:3
E, por estârem assim, justos e contratados, lavrarn, datam e assinam a presente

alteração em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se Íielmente por si, e por
seus sucessores leeais a cumpri-lo em todos os seus termos.
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COMERCIAL PAULUS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Página: 1
Os abaixo identificados e qualificados:
1) BRUNO PAULUS DE oLrvErRrA, brasileiro, natural de curitiba-pR, solteiro,
nascido em 08/04/L988, empresário, inscrito no CpFlMF sob ne O7Z.a9L.509-37,
portador da carteira de identidade RG no 9.536.080-7 SSp/pR, residente e
domiciliado na Travessa Bolívia, no 16, Rio Verde, Colombo-pR , CEp 83405-400 e
2) DATM GONçALVES DE OLMIRA, brasileiro, casado no regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 24/LO/L960, empresário, inscrito no
CPF/MF sob na 402,8.28.649-20, portador da 'carteira de identidade RG no
3.232.373-t SSP/PR, residente e domiciliado na Travessa Bolívia, no 16, Rio
Verde, Colombo-PR , CEP 83405-400.
RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de
direito, const:tuir uma socredade empresária limitada que se regerá pelos
artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2O02, pelas demais
disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

" 1 76
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aa
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....€LÁUSULA PRTMETRA - NoME EMPRESARTAL, SEDE E DoMrcÍLro: A sociedade girará sobi...P nome empresarial COMERCIAL PAULUS LTDA e terá sede na Rua Adelino Alexandrino
....§arquezini, no 29, Atuba, Curitiba-PR, CEP 82860-490.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E oUTRAs DEPENDÊNCTAS: A sociedade poderá a quatquer
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.

cLÁUsuLA TERCEIRA - OBJETo SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo
de: (25.1.1-0/00-00) Fabricação de estruturas metálicas; (25.4.2-O/00-00) Fabricação de artigos
de serralheria; (25.1.2-8100-00) Fabricação de esquadrias de metal; (18.1.3-0/01-00)
Impressão de material para uso publicitário; (23.9.9-L/OL-00) Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em cerámica, louça, vidro e cristal; (23.9.1-5l02-00)
Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração; (25.1.2-8100-01)
Serviços de reparação e montagem de esquadrias de metal, inclusive box para banheiros;
(43.3.O-4102-00) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material; (47.7.4-L/O0-00) Comércio varejista de artigos de óptica; (47.5.7-LIOO-OO)
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação; (47,4.2-3100-00) Comércio varejista de material
elétrico; (47.5,6-3l00-00) Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e
acessórios; (47.8.L-4/00-00) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; G6.5.2-
4/00-00) Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicaçãoi $7,a.L-5/00-00) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; (46.7.3-
7/00-00) Comércic atacadista de material elétrico; (46.7.2-9/OO-00) Comércio atacadista de
ferragens e ferramentas; (47.5.3-9100-00) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos
e equipamentos de áudio e vídeo; (47.4.4-Ol0t-O0) Comércio varejista de ferragens e
ferramentas; (46.4.S-Ll01-00) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (46.3.5-4lOL-O0) Comércio atacadista de água
mineral; (46.4.9-4/01-00) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e
doméstico; (46.5.1-6101-00) Comércio atacadista de equipamentos de informática; (45.3.0-
7/}t-OO) Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; (47.5.4-
7/0t-0O) Comércio varejista de móveis; (46.3.9-710L-00) Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral; (46.4.7-8/OL-00) Comércio atacadista de artigos de escritório e de
papelaria; (46.4.9-t'/02-00) Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e
doméstico; (46.5.L-5/O2-00) Comércio atacadista de suprimentos para informática, (46.7.9-
6/02-00) Comércio atacadista de mármores e granitosl G6.4.2-7/02-00) Comércio atacadista de
roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; (47 ,5.4-71O2-0O)
Comércio varejista de artigos de colchoarial. (46.4.t-9102-00) Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho; (46,8.6-9/02-00) Comércio atacadista de embalagens; (47.6.1-0103-00)
Comércio varejista de artigos de papelaria; (47.5,5-5/03-00) Comercio varejista de artigos de
cama, mesa e banho; (46.7,9-6/03-00) Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
(4530-7103) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; $6,a.9-' 4/04-00) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; (46.7.9-6104-00) Comércio
atacadista especializado de materiais de construção em geral; (47.8.9-Ol05-00) Comércio
varejista de produtos saneantes domissanitários, produtos de limpeza domestica, produtos de
limpeza para veículcs; (46.4.9-4/08-00) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e

con
de

9-4199-OO) Comércio de outros equipamentos e
acessórios para para

artigos
óculos,
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COMERCIAL PAULUS LTDA

artieos de porcerana ou cerâm,.. ::":Jf;::::::,t,..r", ou trabarho o" "'l,il'[i;3para uso pessoal ou doméstico, comércio atacadista de artigos de relojoaria, artigos descartáveis
em geral, aftigos esportivos e desportivos, artigos religiosos e de cul[o, brinqueãos de qualquer

^- --materíal, instrumentos musicais, filtro de água, lentes para óculos, 
-ócuÍos,'vassoura,'panela,

i'."utensílios domésticos; (47.2.9'6199-oo) coriércio varejista de produtos alimentícios em gerati! 'lzS.r.r-2lOO-oO) ngêÀcia de'vialem; (95.2.1-5loo-00) Reparação e manutenção de
':" 'gquipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; (46.7,9-6/04-OL) Cômércio

atacadista de películas de controle solar; (46.7.9-6/04-00)'Comércio atacadistá de tilolo,
rodapés de cerâmica, produtos, artigos, Siderúrgicos e metalúrgicos para construção, pré-

.. gtoldados para construção, portões eletrônicos, pisos e revestimentos cerâmiãos'paral. '.êonstrução, pedras decorativas, louças sanitárias, gesso, esquadrias metálicas, calhas para
-1...õonstrução, caixa de água, caixa de dercarga, canos, tubos e conexões; (25.3.9-Ol02-OO)
!....ServiÇos de tratamento e revestimento em metais; (47.5.1-2/OL-OO) ôomércio varejistá

especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (47.5.L-2/O2-00) Recarga de
cartuchos para equipamentos de informática; (18.2.2-9101-00) Serviços de encadernação e

.'."glastificação; (46.8.1-8/05-) Comércio Atacadista de Lubrificantes, óleo lubrificantes industriais,
'.'..óleo para engrenagens, lubrificantes automotivo, graxa, desengraxantes.
.....3
' cLÁusuLA QUARTA - rNÍcro DAs ATTvTDADES E pRAzo DE DURÂçÃo pa socrEDADE:

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste ato e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

cLÁusuLA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 3O.OOO,00 (Trinta mit
Reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de Rg 1,00 (hum
real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios e
distribu ídas

CLÁUSULA sExTA - RESPONSABILTDADE Dos sócrOs: A responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social. conforme disposto no art. 1.052 da Lei t0.406/2O02.

cúusuLA sÉTrMA - cEssÃo E TRANsFEnÊxcra DE QUoTAS: As quotas são indivisíveis e
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a
quem fica asseguralo, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua
aquisição se postal; à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à

venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito
de preferência, qu,: deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu
direito de preferênr:ia, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livreme lte transferidas.

cLÁusuLA orrAvA - ADMTNTSTRAçÃo DA socrEDADE E uso Do NoME EMPRESARTAL:
A administração da sociedade caberá a BRUNO PAULUS DE OLMIRA, autorizado o uso do
nome empresariat isoladamente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos
interesses e direitos da sociedade.
§ 1.o - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
§ 2.o - E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou

r de terceiros, bem como onerar
sócio.
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socro (o/ol OUOTAS VALOR
BRUNO PAULUS DE OLIVEIRA 99 29.7ÍJíJ 29.700,OO
DATIVO GONCALVES DE OLIVEIRA 1 300 300,oo
TOTAL 100 30.ooo 3O.OOO,0O

assumir obrigações seja em favor de
ou alienar bens imó'reis da sociedade,
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COMERCIAL PAULUS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Página: 3
CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRo-l-ABoRE: os sócios poderão, de comum acordo, fixãr uma
retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA oÉcrul - ExERcÍcro socrAl, DEMoNsTRAçõEs FTNANcETRAS E
'PARTTCTPAçÃo Dos sócros Nos REsuLTADos: Ao término da cida exercício social, em 31
.tle dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, proceáendo à
.õlaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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.. çLÁUSULA oÉcrua PRIMEIRA - JULGAMENTo DAs CoNTAS: Nos quatro meses seguintes
'áo término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão

1...ádministradores quando for l caso.

....fu.tígt"fo. único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço----patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.
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atatta....pLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIçAO DE SOCIO: Falecendo ou

....i[terditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores
' e'o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.

cúusuLA DÉcrMA TERcETRA - DEcLARAçÃo oe DEsrMÉEDTMENTo: o Administrador
declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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 crime 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 a propriedade,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO! Fica eleito o foro de Curitiba - PR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se,
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba- PR, 04 de Fevereiro de 2013.
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MIMSTÉR|O DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretarla da Recelta Federal do Brasil

CERT|DÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELAIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ANVA DA LINIÃO

Nome: COMERCIAL PAULUS LTDA - ME
GNPJ: í7.665.S17/0001-10

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer dMdas de responsabilidade do
sujeito passirc acima identificado que vierem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pendências em seu nome, relatius a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atira da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGrN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e Élida para todas as suas filiais, refere-se exclusiramente à
situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abmngendo as contribuições
---.:J---:3-: ---.-:L..:-:-- J-.iJ-- --- l-: - r----:--- :--1,.-:.- -- :--^-:!-s em Díüda Atiu doPfEUf,iEnUlAflA§ t ai§ iruílriluul}Ut § UCvlUa§, PUI lt l' d ttiltJlillt§' lllt llJ§lYl= á§ lll§tJlllcl'

lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitagáo desta certidão está condicionada à wrificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Êzenda.gov.br> ou <http://www.pgfrn.Êzenda.gov.ba.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de O2l05l2OO7.

Emitida às 17:5.3:10 do dia 18111!2013 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 1710512O14.

Codigo de controle da certidão: F57C.3@[2.íA3E"5866

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer Esura ou emenda inwlidará este documento.
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ffi Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributarios e de DMda Aüva Estadual

No í1505145{3

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 17.665.3i17/000í.í 0

Nome: COIUERCIAL PAULUS LTDA ME

Ressalrado o direito da Fazenda Públíca Estadual inscrewr e cobrar débitos ainda não registrados ou
que wnham a ser apurados, certificamos que, verifcando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalldade: Licitação

A aúenticidade desta Certidão dererá ser conf rmada üa lntemet
www.fazenda,or.gov.br

Eda Certidão tem validade até 2010612071 - Fomecimênto Gratuito

w,

Esado do Paraná
SecÍetaria de E§ado da Fazenda

Coordenaçáo da Recoita do E§8do

Crrtldão tao í t505t/í563

Emitida Eletronicamente via lntemet
20l0zi20ta - l0:13:27

Dadoslransnitidos de Íomâ segurâ
Tecnologia CELEPAR

u,

Obs: Esta Cêrtidão engloba todos os estabelêcimentos da empresa e reÍere-se a débitos de natureza
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
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PREFEMJRA MUNICIPAL DE COLOMBO
C.Í{.P.J. ;761G.63,4/0001-70

Rúa: XV dê Nov€mbro, No105 - Cenho - CEP| Colombo - PR
E-mail: pm@.oloÍbo.pr.gov.br

Horne Page: htts://www.colombo,p..gov.br

DEPARTAMEI.JTO DE RENDAS MOBILIARIAS/IMOBILIARIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS . PESSOA JURIDICA
No 163865/2014

tlomê do Requêrente:

Razão Social:

C]'PJ:

cHc:
Ativ. Prlncipall

Endêr€çD:

BailTo:

Complemento:

cidadê:

COMERCIAL PAULUS LTDA II4E

COMERCIAL PAULUS LTDA ME

17665337000110

337 6t
32003 - OUTROS RAIYOS COMERCIAS

TVA SUUNAME

RIO VERDE

APARTAMENTO 18

l{o:

UF:

90

PRCOLOIYBO

LrclrAÇqo.Fnafidade:

Loteamento:
Lote Loteam€nto:

Obsêrvação:

sfruação do CMC: Empresa com situação de C2daíro Ativa

Ressakando o direito da Fazenda Muní.ipal de cobrdr quaisquer cÉdtos trbutánlos, ceftFro para fmaHade
acima indkada não êxistir, nesta data, débitos de impostos e taxat portanto nada devendo a Fazenda Muntipà|,
peb que, na forma dos dispositúos vigentes fomeço a presente CERTIDÃO NEGATIVA.

Cobmbo - PR quinta-fêira, 20 de fevereiro de 2014
certidão válida âté 2zlo3l2o,í

A autehticldade dessa certidão poderá ser (onfirrnada na página da Secrebria Municipd da Fa!ênda
(h@://www.colorbo.pr.gov.br) aúaves do código de auEnticidade No163865

Aprovada pela ÍN/SMFA no (Í)Z2Ol-sFlFA.
EíiEnte: maria.Ínga

W
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PREFEMJRA MUNICIPAL DE COLOMBO

C.N.P..l. : 76.1(E.63Ál0fi1-rc
Rua: XV de Novenüro, No16 - CenLo - CÊP: Colonúo - PR

E-mal pm@coloÍúo,pr,goY.br
HoÍÍE Page: ht$: //w$rw.cobÍüo.pí.Oov.br

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS/iMOBILIARIAS

CERTIDÃO N EGATN'A DE TRIBUTOS MUT{ ICIPAIS - PESSOA J URIDICA
No 16201U2014

l{omê do RequeÍelte:
Razão Sochl:

ct9J:
CMCr

AtiY. Princhal:

Endercço:

BaiÍro:

Complemênto:

Cirade:

COMERCIAL PAULUS LTDA ME

COMERCIAL PAULUS LTDA ME

17665337000110

33761

T&CVESSA SURINAME

RIO VERDE

APARTAMENTO 18

l{o:

(r:

90

PRCOLOMBO

ucrrAÇÃo.Énâlidade:

Loteamento:
Lote Loteamento:

OüsêÍYaÉo:

situação do CMC: Empresa com situaÇão de Cadastro Ativa

Ressatvando o direito da Fazenda Munfipal de cobrar quaiEuer cÉdtos trbutários, certíico para finalilade
acima indkada não existiÍ, nesta data, débilos de impo$os e taxas, potanto nadà devendo â Fazenda Munkipal,
pêlo que, na forma dos dispositivos viJentes fomeço a presente CÊRTIDÃO NEGATIVA.

Colombo - PR quarta-feira, 22 de janeiro de 2014
Certfdáo VáSda àté 2,-lo2l2oL4

A auEnficidãde dessa certdão podetá ser (onfirÍÍladà na páJina da s€trebrh Muntipd da Fazêndà

(httsr/I/rww.coloÍüo.pr.gov.br) aravÉs do código de auteitkidãde Io162011

Aprovadà pda IN/sMFA n0 m72(D1-SMFA.
EÍitenEi ÍEria.nEa
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MTNISTÉRO DA FAENDA
SêcÍetaria da Rêcêitâ Federal do
Brsdl

CERT]DÃO NEGATIVA
DE oÉBtros RELAl'rvos Às coturRBurÇórs

PREVIDENCÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrerer quaisquer dÍüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que \,ierem a sêr

^ouredas, é certificado que não constam pendências em
.eu nome relatiras a contribuiçÕes administradas pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscíções em Díüda Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e Élida para

todas as suas f liais, reêr+se exclusiramente às
contribuiçóes preüdenciárias e às contribuições deüdas,
por lei, a terceiros, inclusiue às inscritas em DAU, não
abrangendo os demais tributos adminlstrados pela RFB
e as demais inscrições em DAU, administradas pela
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional (PGFN), obieto
de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é \alida para as finalidades pre\,istas no
art. 47 da Lêi no 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto
palfl:

ã- arerbação de obra de construção ciül no Registro de
lmówis;
- rêdução de capital social, transêÉncia de controle de
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou
transÍormação de entidade ou de sociedade sociedade
empresária simples;
- baixa de frma indiüdual ou de empresário, conÍorme
definido pelo art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro
de 2OO2 - Codigo Ciü|, exlinção de entidade ou
sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidáo está condicionada à
finalidade pam a qual foi emitida e à rerificação de sua
autenticidade na lntemet, no endereço
< http://wwu receita.bzenda. gov. bÊ

Certidão emitida com base na Portaria
PGFN/RFB no 01, de 20 de .ianeiro de 2010.

Emitida em 1311212013.
Válida até 111OG12014.

Ceíidão emitida gratuitamente.

Conjunta

-183

No 0049201&.14001337
Nome: COMERCIAL PAULUS LTDA - ME
CNPJ: 17.665.337/0001-1 0

@
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YOLTAR

C/tIXA-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inscrição: 17665337/0001- 10

Razão Socia|: COMERCIAL PAULUS LTDA ME

NOlnE FANTAS'A:COMERCIAL PAULUS LTDA ME

Endereço: R SURINAME 90 APTO 18 / RIO VERDE / COLOMBO / PR /
83405-320

A Caixa EconôrrÍca Federal, no uso da atÉbuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, ceftifica que, nesta
data, a enpresa acirna identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

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

Validade: t9/o2l2ll4 a 2O|O3/2OL4

CeÉificagão Número: 2014021910505353483908

Inforneção obtida em 2O|O2/2O14, às 10:15:09.

A utilizâção deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|DICA

NÚMERooE INScRIçÃo

í 7.665.337/000'l-10
ATFüZ

coMpRovANrE oe rnscatçÃo E DE struAçÃo
CADASTRAL

OATADE ABERÍURA

18102no13

NfiE EMPRESÁRIAL

COíÚHCIAL PAI'.I'S LTDA . ME

Tlrulo oo EsraE€LEcTMENÍo (NouE oE FArrÂsr4

cóDtco E DEscRtÇAb DÂ ATtvtDADE EcoNôMtcÀpRtNctpAr

47.89-0-05 - Comércio vareiista dê pÍodulos sanêantes domissanitáriog

cóDIGo E oEscRIçÀo DAs ATMDADES EcoNôMIcAs SECUNDÁRIAS

46.49-{-0E - Comércio atacadlsta dê produtos dê hlglene,llmpeza e cons.ryâÉo domiciliar
46.8í.8-05 - eoméicio atacadbta dê lubíiÍlcantês
/í7./í2-3-00 - Comérclo vareiista de mateilal elétrico
46.73-7.00. Comérclo âtacâdista dê matêrlal elótrico
46,5í-&0í - Coméicio íacadista de equlpamêntos dê lnformíica
17,51-2-01- Coméicio varêiista espesializado de equipamentos e suprlmentos de lnformátlca
46.51-&02 - Comércio atacadista de suprlmentos para lnfo.mática
/tô.47-8-0í - Comércio atacadista de artlgos de escrllórlo e de papelaria
/í7,61-0-03 - Comércio vârêiista dê arilgoa de papelãria
47.8í-1-00 - Comércio varelleta de erllgos do vestuárlo e acessórios
/16.52-{-00 - Comércio atecâdiste dê componêntes êlêtrônlcos ê equlpementos de têletonla e comuniceÉo
{8,72.9.00 - Comércio atacldlsta dê Íeiragêna ê ferramêntas
/í7.53-9.00 - Comórclo vaÍojiste espôclellzado d6 âlâtÍodomóstlco6 e equlpamàntoE dr áudio ô vídêo
11,+O-O1- Comórclo vâÍôllste dê forÍãgons o f€riamontas
46.,19-4-0í - Comárcio atacrdista dê oquipamenlos elétiicos de uso pêssoal ô domóstico
/í6.39-7.01 - Comórcio etecediste dâ pÍodutos âlimentícios em goral
46.,í9-1-02 - Comórclo etecâdlsta da aoáralhos êlotÍônlcos de uso peasoâl a doméstico
16.12-7.o2 - Comárcio atacâdista dê Íoupas 6 acessóÍios para uso pÍoÍlsslonal o d. ssgurânçe do trabalho
,í6.8&9.Íria. Comórclo alacsdistã de âmbalagens
4í30-7-03 - ComéÍclo I vaÍejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

cóDtco E DEscRtçÀo DA NAÍu REZA JU RlDtcÀ

206-2 . SOCIEDATE ESPRESÂR!À LIMTTADIA

LOGRADOURO

Tv StfrIt{AM E
NÚMRo
90

COMPTEMENÍO

APT 18

DÂTÂ DA s[ÍUÁçÃo CA)ASTRAL

1U02n0l3

CEP BÂIRRO/DISTRITO

83.40&320 RO VBÍE
slTUÀçTo cÁDÀSIRÂL

ATIVA

MON\D OE STÍUâÇÁo CÀDASTRAI.

srruAçÀo ESPECTÂL

UF

PR
MUN€lHo
coloÇr Bo

0ATA DA sTTUÂçÁi) EsP€cnT W

Contrlbuinte,

Çonfira os dados de ldentificação da Pessoa Juridica e, se hou\êr qualquer di\êrgência, prolidencie junto â
RFB a sua atualização câdastral,





Aprowdo pela lnstrução Normati\a RFB no 1.183, de í9 de agosto de 2011.

Emitido no dia 20l02l20l4 às '10:20:42 (data e hora de Brasilia).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURiDICA

NúMERo DE tNScRtçÃo

17.665.33710001.10
MATRZ

COMPROVANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATAOE ABERTURA

1A1O212013

NOMEEMPRESÁRIAf

COi/|RCIAL PAIi-I'S LTDA . ME

cóDlco E DEscRrÇÂo DÂs ATMoÂDES EcoNôÀ,ÍcAs sEcuNDÁRlÁs

46.79.6.04 - Comérqio atacadi3ta êspeciâlizado dê mateÍiai3 de construÉo não especificados anteriormente
,l7.56-3-00 - Comércio varejlsla especlalizado de lnslÍumentos muslcais e aceasórios
46.49.4-99. Comércio etacadbta de outros equlpamentos e artlgos de uso pessoal e doméstico nâo
especltlcados anteriorm ente

cóDlco Ê DEscRlçÂb oA NAÍuRuÀJURiDtcA
206.2 . SOCIEADE ETIPRESAFÚA LI ]TADA

LOGRAOOURO

TV STJEIüM E

NÚMERo

90
COM PI.EIVENTO

APT í8

CEP

83.405-320
BÀRR"DISTRITO MUNlcÍHo

colo{rl Bo
UF

PRFdO VERDE

STTUÁp,o cADASÍRAL

ATIVA
DÂTA DA sÍTUAÇÂo CÀDASTRA

1UO2n0í3

MorÍvo DE sffuAÇÁo cÂDAsrRA

snu^ÇÁo ESPEcTAT DATA oA SMJAçÁo EsPEclÂ!

'"797

Apro\êdo pela lnstrução Normatiu RFB no '1.í83, de 19 de agosto de 201í.

Emitido no dia 2010212011 às 10i20i12 (data e hora de BÍasília).

Voltar

Página: 212

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2O|0Z2O14
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\ MNI§TÉruO DO DESEIWOTUMENTO, NDÚ§TRIA E COMÉRCIO trTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAI. DE REGI§TRO DO COMÉRC|o

,UNTA COMERCTfl pg pARANÁ

CeÉiflcamos que as informaçôes
na data da sua expedição.

GERTIDÃO SIMPL|F|CADA pásina: 0Oí/ 002
abaixo constam dos documentos arquívados nesta Junta comercial e são vigentes

Nome
COMERCIAL PAULUS LTDA ME

Natureza Jurídica
Número de ldentificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4',1 207il173-O

Capital lntegralizado: R$
(TRINTA MIL REAIS)

Sócios/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

DATIVO GONçALVES OE OLIVEIRA
402.828.649-20

BRUNO PAULUS DE OLIVEIRA
072.28í.509-37

'NPJ
í 7.665.337/000í -,t 0

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

18/0?,2ú3

Data de lníclo
de Atividade

18t0a2013

\

Objeto Social
COMERCIO VAREJ]STA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA,
PRODUTO§ DE LIMPEZA PARA VEICULOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LTMPEZA E
CONSERVAçÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADTSTA DE LUBRIFICANTES, ÓLEO LUBRIFICANTES INOUSTRIAIS,
oLEO PARA ENGRENAGENS, LUBRTFICANTES AUTOMOTTVO, GRAXA, DESENGRAXANTES; COMÉRCIO VAREJTSTA DE
MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADTSTA DE MATERTAL ELÉTRlco; coMÉRcto ATAGADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMÉRCIO VARÉJISTA ESPECIALITADO DE EQUTPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFqRMATICA; coMÉRcIo ATACADISTA oE
ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELÂRIA; COMÉRC|o VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIo
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS; COMERCTO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAçÃO; COUÉNCIO ATACADTSTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECTALIZADO DE ELETRoDoMÉSTlcoS E EoUIPAMENToS DE ÁUDIo E VíDEo; coMÉRcIo
VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMÉNNCIOS EM GERAL; COMÉRCIO
ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOHÉSTICO; COMÉRCIO ATACADTSTA DE ROUPAS
E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANçA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADTSTA DE
EMBAI.ÂGENS; COMERCIO A VAREJO DE PEçAS E ACESSÓHOS NOVOS PARA VEíCULOS AUTOMOTORES;
COMÉRCIO ATACAD]STA ESPEGIALTZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUçÂO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CÓIjIERCIO ATACADISTA DE OUTROS
EQUTPAMENTOS E ARTTGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ARMAçÔES PARA ÓCULOS, ARTIGOS DE PORCELANA
OU CERÂMICA, DECORADOS, GRAVADOS, VITRIFICADOS OU TRABALHO DE OUTRO MODO PARA USO PESSOAL OU
DOMESTICO, ARTIGOS DESCARTAVETS EM GERAL, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORT]VOS RELÍGIOSOS E DE
CULTO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, LENTES PARAÓCULOS, ÓCULOS, VASSOURA, UTENSíLPS
DOMÉSTICOS

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA ADELINO ALEXANDRINO MARQUEZI CURITI 82.860-490

Capital: R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)

30.000,00 Microempresa

no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

lflicroempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei no í2312006)

PaÉicioacão no capÍtâl {R§l Espécle de Sóclo Admlnlstrador

300,00 soclo

29.70J,3C SOCIO

Prazo de Duração

lndeterminado

Término do
Mandato

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

COLOMBO - PR, 28 de janeiro de 2014
14tM7758€
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NOTARIAI. E REGISTRÂI

A presenteSEBASTÁO MOTT,q
SECRETARIO GERÂL apresentado hole neste Cartorie
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MNISTÉruO DO DESEI'WOTVIMENTO, INDÚ§TRIA E COMÉROO trTERIOR
DEpARTAÀIENTo ilrAcroNÂr. DE REcrsTRo Do comÉncn

|UNTA coMERCrAL ppg pAnANÁ

Gontinuação CeRfloÃO SIMPLIFICADA pásina: OOzt OOz
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigente$
na data da sua expedição.

COMERCIAL PÂULUS LTDA ME

Natureza JurÍdica: SoCtEDADts eupnfsÁRn LIMITADA

Número de ldentificação do RÊgistro de i

Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0754173-0

CNPJ

1 7.665.337/0001 -1 0

Último Arquivamento

Datar í9/0712013 Número: 20134029453

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

COLOMBO - PR, 28 de janeiro de2014
14tO4775a4

tilil tilflilillill tfil llill lllllllfl ll

SEBASNÂO MOTT.q
GERAL

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.276.160-0
* Relatora
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PODER JUDICIÁR]O
JUSTIÇA DO TRÃBALHO

CERTIDÃO NEGàTIVÀ DE »ÉETTOS TRÀBÀIJHTSTÀS

NOMC: COMERCIAL PAULUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ : L7 .665.337l0001-10
Certidão n' : 4tt77659/2014
Ilrznarlinãô. 1^lõ1 /)n1 a, Àc 1?.?q.1á

Validadez !4/O7/2OL4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat,a
de sua expedição.

certif ica-se que col[ERcIÀL PÀt LUs LTDÀ - tdE (![.ATRIz E FrrJrÀrs),
inscrito(a) no CNPJ sob o r1o 17.665.337/0001-10, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela l-,ei no 72.440, de 7 de julho de 201-1, e
na Resolução Administrativa no 1470/201-1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão aLualizados 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 esEabelecimentos, agências ou filiais.
A aceit.ação 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.

TNFORIíÀÇÃO rlTPORTÀr[tB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nê^ôeoári ae à i Âanl- i rFi aanZa d=o nêêêtaâê naf rrrai o ê -irtrízl .i a:orrvvÇ9sq!f v9 s f svrlç+!JgsYsv us9 I/u9gvq9 tlsuq!sru u J g!4gf gup

inadimplentes perante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

aeordos judiciais t.rabalhistas, inclus j-ve 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.

N
Dúvi-cias e sugestões: cndt,Atst. jus.br





REPUBLICA ITEDERA'TIVA DO BIIASII,
IrS'I'ADO DO P;\RANÁ

C]OMARCA DTI COI,OMI}O

_Jgl

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 19.1 - CENTRO

coloMBo/PR - 83414010

-TITULAR
JOAO NUNES MONTEIRO

JURAMENTADOS
ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS

, 
THIAGO NUNES MONTEIRO

DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS

ELISANGELA MASCHIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido'de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição cÍvEL Ações de (FALÊNCIA, coNCoRDATA PREVENTIVA OU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NÃO
CCNSI-AR nenhum registro em andamento contra:

GOMERCIAL PAULUS LTDA - ME

CNPJ ,17.665.337/0001-10, no período compreendido descle 0110311950, data de
instalação deste cartório, até a presente data.

ilili il1Í ililil 1ü l ilill 1 il llll ilil l flIil i ll iltil il ilil li til ill illH llll l llll l ill l llllll
COLOMBO/PR,27 de Janeiro de 2014, 12:07'.57

ELI NOTARIAT E REGISTRAT

OO DISTRITO DE GUARAITUBA
FONE / FAX: Í4tl 3663-35íí

A prresente fotocopia'é ieprodu@ fiel do

doormento apÍesentado hoje neste Carlorie
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MALTI EPI EQAIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 06.296.430/0001-89 lE:904.37.242-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, QUê a empresa COMERCIAL PAULUS LTDA,

seCíada à rua Adelino Alexandrino Marquezini,2g, Atuba, Curitiba - PR, registrada no

CNPJ sob n" 17.665.337/000L-10, forneceu Materiais de higiene e limpeza.

Atestamos ainda guê, tais produtos foram entregues satisfatoriamente, cumprindo

,rerazos de entrega e qualidade dos produtos, não existindo até a presente data, registros

de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da empresa e de seus

funcionáríos, com as obrigações assumidas tffi
MULTI EPI EQUIP. SEG. LTDA.. ME

RUA MARIAGUEBUR NO 28E
SANTO INACIO. cEP 8230Gíí}

t_ CURITIBA- PR

(1)
íJ)

C)
-.tC.
:'
t--

r{. z$13

ES01S111

4.:
tr
4t.
il.

J
Multi Epi Eq entos de Segurança Ltda - ME

cN PJ 06.296.430/0001-89
Keize Oliveira

Encarregado Financeiro

cpt 856.774.699-04 RG 6.087.045-4 PR

Maria Guebur, 288 - Santo lnácio - Curitiba - PR

cEP 82300-150

Curitiba- Paraná

W

foo 
. z go 

. 4 3o/ooo I -80'l-Curitiba, 
12 de Junho de 2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DE PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
I

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa COMERCIAL PAULUS
LTDA. sediada à Rua Adelirc Alexandrino Marquezini, 29, Atuba, Curitiba - PR,

registrada no CNPJ sob, n' 17.665.337/0001-10, forneceu Materiais Elétricos e de
lluminação Pública, bempomo, Materiais de Limpeza em geral.

Atestamos ainda que, tais produtos foram entregues. satisfatoriamente, cumprindo
prazos de entrega e qualidade dos produtos, não existindo até a presente data, registros
de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade da empresa e de seus
funcionários, com as obrigações assumidas. :

:y

*

Tunas do Paraná, 1 I dejgnhç de 2013

Jo d F nco

Diretora do Departamento de ministração,

m

Planejamento e Finanças

SSON

SÍRÀPÀ§SON

itlutplsstttt mtlctt

úxnu* nooRtto OOS SANTOS

TL!A

PAUTA BI,\NCA

O STRAPA NoláÍlo
Esctetenie
- Êsreve,.'.1

. Esuever'le

,

7?@ t'J,4á' 7?-§i.t o4u4u^, tÜg - C0 0J4AO-OOO ' 5F* (41)5ú59-',4ô3 / 36591255 - Cà;-- P'*'t ll
1Ír*.t, dn P.t -t -é- - VR - htt? : / /u u u ftrul"dofztw.frl flw.L,L

\\

íBór2oo1

I



§


