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VALDINEIAPARECIDO BARBOSA, brasileiro, natural de Assaí- Pr, nascidoem 15/1O1979- solteiro- emfre'sáiio,
residente e domiciliado na cidade de Sâo Sebastião da Amoreira - Pr, sito a Rua ôrqrb âe-Cixias, P74; tlerrtro, CEP.:
86.240-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 7.313.252-5 SSP/PR e do CPF;M;iÔ2à,rOY.!^9+ü2 :-: i^ .

'MILTON TRINDADE BARBOSA, brasileiro, natural de AssaÍ - Pr, casado sob o regime parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na cídade de São Sebastiâo da Amoreira - Pr, sito a Rua Licério Felizardo da Rocha,
238 - Centro, CEP.: 86.240-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 5.556.600-3 SSP/PR e do CPF/MF: 744.699.599-
87;

VANDERLEI JOSÉ BARBOSA, brasileiro, natural de AssaÍ - Pr, nascido em21107t1g76, solteiro, empresário,
residente e domiciliado na cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr, sito a Rua Duque de Caxias, 1274 - Centro, CEP.:
86.240-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 6.843.367-3 SSP/PR e do CPF/MF: 019.695.559-98;

Únicos sócios da empresa V. BARBOSA - AUTO CENTER LTDA - EPP, com sede na cidade de Sáo Sebastiáo
da Amoreira - Pr, sito a Av. Belmiro Lourenço de Gouveia, 918 - Baino lndustrial, CEP.: 86.240-000, com Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Paraná, protocolo: 011138141-8, em 2210612001; Primeira Alteração Contratual
arquivada na Junta Comercial do Paraná protocolo: 041395632-7 de 0711212004; Segunda Alteraçáo Contratual arquivada
na Junta Gomercial do Paraná protocolo: 06/368617-1 de 18í1ADA06; Terceira Alteração Contratual arquivada na Junta
Comercial do Paraná protocolo: 0912031'75-7 de 20/05/2009; NIRE no: 41204595294, inscrita no CNPJiMF sob o no:

04.518.620/0001-78; resolvem altepr pela quarta vez Contrato Social mediante as seguintes cláusulas:

1e O endereço do Sócio ValdineiAparecido Barbosa passa a ser: Rua Alfredo Scheffer, 285 - Centro, na cidade de
São Jerônimo da Serra - Pr, CEP.: 86.270-000.

2a O endereço do Sócio Milton Trindade Barbosa passa a ser: Rua Theotônio Ramalh.o da Silva, 82 - Conjunto Boa
y'ista, na cidade de Sáo Sebastiáo da Amoreira - Pr, CEP.: 86.240-000.

3a O endereço do Sócio Vanderlei José Barbosa passa a ser: Rua José dos Santos, 16'Í - Conjunto Boa Vista, na
cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr, CEP.: 86.240-000.

48 O estado civil do Sócio Vanderlei José Barbosa passa a ser casado sob o regime de comunhâo parcial de bens,
conforme certidão de casamento no 1.488 de2910312008, fls.71, livro 8-16.

5a O objeto social da empresa passa a ser: 4530-7/03 - Comércio varejista de peças e acessórios novos,
mecânicos e elétricos, para veÍculos automotores, inclusive para ônibus, caminhÕes e máquinas pesadas; 4530-7105 -
Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar novos e usados para todo tipo de veÍculo automotor; 4732-6100 -
Comércio varejista de lubrificantes para uso automotivo e para outros usos; 4789-0/99 - Comércio varejista de peças e
paúes para máquinas agrfcolas, guinchos hidráulicos e de elevadores automotivos; 4541-2tO5 - Comércio varejista de
peças, partes e acessórios novos e usados para motocicletas e motonetas; 4744-0101- Comércio varejista de fenamentas
manuais, elétricas e não elétricas, tais como: alicates, furadeiras, chaves de fenda, chaves de roda, macacos e
ferramentas especÍficas, entre outras relacionadas ao uso em veículos automotores;452A-O101- Serviços de manutençáo
e reparação mecânica de veÍculos automotores, inclusive automóveis, ônibus, caminhôes e outros veÍculos pesados, bem
como a cambagem e a inspeção mecànica e elétrica para veículos automotores para fins de vistoria; 4520-0103 - Serviços
de manutenção e reparaçáo elétrica de veÍculos automotores, inclusive automóveis, ônibus, caminhÕes e outros veÍculos
pesados; 4524-U04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de velculos automotores; 4520-0105 - Serviços de
lubrificaçáo como troca de óleo de veículos automotores;5229-A102 - Serviços de guincho (reboque) de veículos, inclusive

^assistência 
de veÍculos em estradas.

6' Em razão das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

í. VANDERLEI JOSÉ BARBOSA, brasileiro, natural de AssaÍ - Pr, casado sob o regime parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr, sito a Rua José dos Santos, 161 -
Conjunto Boa Vista, CEP.: 8ô.240-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 6.843.367-3 SSP/PR e do CPF/MF:
019.695.559-98;

2. VALDINEI APARECIDO BARBOSA, brasileiro, natural de Assaí - Pr, solteiro, nascido em 15/'10/1979,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Sáo Jerônimo da Serra - Pr, sito a Rua Alfredo Scheffer, 285 - Centro,
CEP.: 86.270-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 7.313.252-5 SSP/PR e do CPF/MF: 029.169.099-82.

3. MILTON TRINDADE BARBOSA, brasileiro, natural de Assa[ - Pr, casado sob o regime parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Sâo Sebastião da Amoreira - Pr, sito a Rua Theotônio Ramalho da
Silva, 82 - Conjunto Boa Vista, CEP.: 86.240-000, portador da Cédula de ldentidade RG: 5.556.600-3 SSP/PR e do
CPF/MF: 744.699. 599-87;

Únicos sócios desta sociedade empresaria que é regida mediante as seguintes cláusulas:

1a A sociedade gira sob o nome empresarial de V. BARBO§A - AUTO CENTER LTDA - EPP, e tem sede e
domicílio na cidade de Sâo Sebastião da Amoreira - Pr, sito a Av. Belmiro Lourenço de Gouveia, 918 - Bairro lndustrial,
CEP.: 86.240-000.

2a O capitalsocial é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta
do país pelos sócios: ,"{11VÀ

t
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-rãi:

1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda
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í. VANDERLEI JOSÉ BARBOSA 10.000: : :R$ 10.r00.00
2. VALDINEI APARECIDO BARBOSA 10.000 10.
3. MILTON TRINDADE BARBOSA 10.000 R$ 10.000,00
Total 30.000 R$ 30.000,00

3à O objeto Social da empresa é: 4530-7103 - Comércio varejista de peças e acessôrios novos, mecânicos e
elétricos, para veículos automotores, inclusive para ônibus, caminhões e máquinas pesadas; 4530-7t05 - Comércio
varejista de pneumáticos e câmaras de ar novos e usados para todo tipo de velculo automotor; 4732-6n0 - Comércio
va§ista de lubrificantes para uso automotivo e para outros usos; 4789-0/99 - Comércio varejista de peças e partes para
máquinas agrícolas, guinchos hidráulicos e de elevadores automotivos; 4541-2/05 - Comércio va§ista de peças, partes e
acessórios novos e usados para motocicletas e motonetas; 4744-OlO1 - Comércio varejista de ferramentas manuais,
elétricas e não elétricas, tais como: alicates, furadeiras, chaves de fenda, chaves de roda, macacos e ferramentas
específicas, entre outras relacionadas ao uso em veículos automotores;452O-0101- Serviços de manutençâo e reparação
mecânica de veÍculos automotores, inclusive automóveis, ônibus, caminhÕes e outros veículos pesados, bem como a
cambagem e a inspeçâo mecânica e elétrica para veículos automotores para fins de vistoria; 4520-0103 - Serviços de
manutençâo e reparação elétrica de veÍôulos automotores, inclusive automóveis, ônibus, caminhôes e outros veículos
pesados; 4520-OlO4 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de veÍculos automotores; 4520-0/05 - Servigos de
lubrificaçâo como troca de óleo de veÍculos automotores;5229-0102 - Serviços de guincho (reboque) de veÍculos, inclusive
a assistência de veículos em estradas.

4a A sociedade iniciou suas atividades em 18l06l2AC1 e seu prazo de duraçáo é indeterminado.

5â As quotas sâo indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros
sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçÕes e prego, bem como o direito de preferêneia para a sua
aquisição se postas à veda, formalizando, se realizada a cessâo delas, a alteraçâo contratual pertinente.

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralizaçâo do capital social.

7a A administraçáo da sociedade cabe aos sócios: VANDERLEI JoSÉ BARBOSA, VALDINEI APARECIDO
BARBOSA e MILTON TRINDADE BARBOSA, assinando isoladamente, sendo-lhes autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ora contratado, ou em assumir obrigaçôes
seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorizaçâo dos outros sôcios.

88 Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administraçâo, procedendo à elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9a Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
um administrador quando Íor o caso.

104 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual
assinada por todos os sócios.

^.. í1" Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pró-labore', observadas as
.,posições regulamentares pertinentes.

12" Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas'átividades com os herdeiros, sucessores
e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócío (s) remanescente (s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantiado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

13a Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estâo impedidos de exercerem a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçâo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fialimentar, 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 relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

144 Fica eleito o foro de Assaí- Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste
contrato.

E por justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.
São Amoreira - Pr,21de Março de2014.

Barbosa 2.
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PREFETTURA MUNTCIPAL DE SÃO SEB. DA AMORETRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXI[, 1.086 - Cep 86.240-000 - Fonel[ax 3265-1266 - Email:

pmssr @n m orci r.l ar.goLhr
CNPJ: 76.290.659/0001-91
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CERTIDÃO NPCATIVA DE DEBITOS NO 158/2015

Certifiço atendendo à pedido da parte verbal interessada, que

revendo os arquivos da Divisão de Cadastro, Tributação e Lançadoria, não

encontramos débitos em nome de V. BARBOSA - AUTO CENTER LTDA. -

ME, referente CNPJ: 04.5 I 8.62010001-78.

Sendo a expÍessão da verdade firmo a presente.

Edificio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da

Amoreira, 15 de juúo de 2015.

Depto de e Lançadoria

c0l{tfs.[
t

1 §--ú-

Prefeitura Municipal de São Sebastião dn Amoreira - Estado do Paraná
Rua Papa JoÍo XXIII, n" 1086 - CEP 86.240-000 - Fone/fax. n" (43) 3265-12-66
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Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e
arquivos de distribuiçáo de FALÊNCIA E RECUPERAÇÂo JUDICIAIS
E EXTRAJUDICIAIS, sob minha guarda neste cartório, verifiquei, até a
presente data NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento
contra:

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA
COMARCA DE ASSAí

SECRETARIA DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Bolívia, S/n - Centro - Assaí/PR - CEP: 86.220-000 - Fone (43) 3262-3201

CERTIDÃO TTEOATIVA

v BARBOSA _ AUTO CENTER LTDA.

CNPJ: 04.518.620/0001-78

O referido é verdade e dou fé

Assaí, 16 de junho de 2015

CARLOS EDU NANDES
diciário

n. 52590 §l\F,íÍA
lvi

do

de ASSAI





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DAAMOREIRA
Estado do Paraná

CNPJ : 76.290.65910001 -91

DrvrsÃo DE CADASTRO E TRTBUTAÇÃO zLL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO . 3{ 1I?:OO1

O Prefeito [\Iunicipal de São Sebastião da Amoreira, pelo presente concede licença à:

V, BARBOSÁ - AUTA CENTER LTDA, . ME

M AXI CAR LU B RI F I CANT ES.

CNPJ: 04.518.620/0001-78

INSCRTÇÃC MUNTCTPAL: 75297Os

Endereço. AV BELMIRO L. DE GOUVEIA Numero: 918

Bairro PARQUE INDL.,STR|AL CEP: 86240-000
UF: PRCidAdc: SÃO SEBASTIÃO DAÂ,MOREIRA

Ramo ço,nsrçlal: COMERCIO DE LUBRIFICANTES E AGUA MINERAL-ALVARA 311101- CONTA
834.

EXEROICIO DOATJO OE 2C15 EXERCiCIC DO ANO DE 2016

R01.ôs0?6

EXERCÍCIO DOANO DE2017
-.--l

-*. EXERCíCIO DO ITNO DE 2018 EXERCICIO DO ANO DE 2019 EXERCÍC|O DO ANO DE2O2O

Edifrcio da Prefeitura Municipal de São Sebastião daAmoreira, 16 de Janeiro de 2015

'@**'/ )__--ffiFE 
órlABNErE 7 -

WandertE Fenrein Figueiredo

Chefe de Gabinete

§o"-^^r-
MUNICIPAL

-DEP 
TREÚil[Ào

Isürê Ferrctrà Gaspay
CHe.de Dlrisâo th farenda

R61S&.076

*JGl[â, S/à]íTA

CONTIÍIE

I
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212CONTRATO §OCIAL DE CON§TITUIÇU.O DÂ
QTIOTA§ DE RE§PON§ABILIDADE LI

1,-. BARBO§A COML DE LUBRIFICANTE§
VALDINEI APARECIDO B,ARBO§^A, brasileirq solteiro,
domioiliado na cidade de §ão §ebastião da Âmoreira - Pr., sito Ruâ
1274 - cerüÍo, poriador da Cédula de Identidade n." 7.313.252-5
029.169.099-82, MILTON TRINDADE BÂR.BO§A, brasiteiro.
residente e domiciliado na cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr., siüo a Rua Licéris
Felizardo da Roch4 no 238 - centro, portador da Cédtdâ de Identidade RG n." 5.556.600-
3-S§PIPR e do CPFÂMF n." 744.699.599-87 e VANDERLEI JO§E BÂRBOSÀ,
brasileiro, solteiro, empresário, residçnte e domioiliado üa c,idade ds São Sebastião da
Amoreira - Fr'., sitc a Rua Duque de Canias, n.' 1274 - cefltro, portador da Cédula de

Identidade RG n.o 6.843.367-3-SSPIPR e do CPF/Ir{F n." 019.695.559-98, tçm onüe sí

justa e contratada a Constituição de uÍna sociedâde por quotas de responsabilidade Limitada,
qr!ô roger-se-á pelas oláusulas o oondiçõos soguintes nas omissõos, pola logislagão ospecífioa
que disciplina essa forma societáÍiâ:

CLÀU§ULÂ PRIMEIRÂ: A soc.iedade grer:át sob o nome comercial de V. BARBOSÀ
COML. DE LLTBRIF'ICANT§§ LTDÀ

CLÁU§ILÁ §EGUNDA: A sociedade taá sua sede Íra cidade de São Sebastião da

Amoroira - Pr., siüo a Av. ^Arúonio Francischinin. n.o 1452 - centro, CEP 86240-000,
podendo estabelecer filiais ou snflrsais em qualquer ponto do territó'rio nacional,
obodççendo as disposições legais vigontos.

CLAU§ULA TERCEIRA: Iniciará suas atividades nn dçzoito de jurúro de dois mil e um.

CLÀLISLTLÂ QLIÂRTA: O objeto da sociedade será Comércio varejista de lubrificantes,
pneus? acessórios paraveículos automotores e água mineral,

CLAUSULÀ QUINTÀ: O capital social é de R$ 7.500,00(sete mit e quinhenúos reais),
diüdidos em 7.500 (sote mil e quinhsnta§) quotas, no valor ds R$ 1,00( um roal) cada uma
subscritas sm:

VALDINEI APARECIDO BARBO§A 2.500 quotas, no valor de R$ 2.500,00
MILTON TRINDADE BARBOSA 2.500 quotas, no valor dç R$ 2.500,00
VANDERLEI JO§E BARBOSA 2.500 quotas, no valor do R$ 2.500,00

Paragrafo único: As quotas subsçritas sâo integralizada§, nestÊ ato, em mooda oorronte do
País.

CLÀU§IILÁ, SEXTA: Os sócios declaram sob pena dÊ lei, que não estão condeüados Ilor
noúum crimo, cuja penavede o acesso à atividade mercantil (art. 53, IV, Dec. 1800/96).

CLAUSULA SETIMA: Â responsabilidadc dos sóoios é, ne fonna da legislação em ügor,
limitada à imporlância total do caprtal social.

CLÀU§ULA OITÂYÂ": O p'azo de duração da sociedade é de ternpo indeterrninado

CLÀUSULA NONA: A ger€ncia da sosiedade será exercida pelo
ÂPARECIDO BÂI{'BOSÂ, qile se incumbirá de

*l(}VÀ
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sooiodade ativa e passiva judicial e
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CONTRATO §OCIAL DE CON§TITITIÇÃO DA SOCIED
QUOTÂS DE RE§PON§ABILIDÀDE LTMIT

V. BARBOSA COML. DB LUBRIFICANTES

Parrígrafo primeiro - É autorizado a cada sócio gerente delegar os poderes

meio de proouração, o mes(no que a pÊssoas estranhas ao quadro societáriq
aos atos do autorgado ao qe contar especificamçnto no instnrmsnto de

ssu p,razo de validade dos poderes que será especificado no instrumento de procuração.

Parágrafo segundo - Para o caso de procuração com cláusrila "acljudicia" a quaisquer

afuogados é dispónsado o fraza de validade,

CLAU§ULÂ DECIMÂ: Os sócios no exercício da gerê,ncia e de cargos na sociedade terão

o direito a uma retirada msnsal a írulo do pró laboro.

Parágrafo único - Poderá a cada sóoio gererúe renwrciar ao direito da tetirada a tíhr1o de pró

labore mediante carta de renúncia para este f,m expodida Ê assineda pela mesm4 seja por
te,rnpo determiflado ou indeteminado.

CLAU§ULÀ DECII!ÍA PRIMEIRA: Fica o sócio gerente dispensado da prestação de

caução da Gerência.

CL.{US{ILA DÉCIIVÍ.â, §EGUI\D,A.: É vedado os socios gerenúe usar o nome da

sosiedade em negócios esilanhos aos interesses socia§ como fiançâ, avais e endossos,

respondendo pessoalmente polos danos oausados, decorrentes da transgressão.

CLAU§LILÁ DÉCIMA TERCEIRÀ: Os sóoio* não poderão &ansferir zuas quotas às

pessoas estrarúas à sociedade sem antes ofereoê-las aos sócios rgmanescentes, Ere terão
direito de preferência na aquisição, dçvendo a oferta sor mânifÊstadâ aÍravés de

comrmicação escrita.

Parágrafo único: Contado 60(sessenta) dias do recebimento da comunioação e não hawndo
nenhuma manifestação çscÍitâ do earceeramento das negociações para aquisição, fica o
sóc.io libsrado para a ofer&a de terceiros as quotae de sua propriedado.

CLALTSULA DECILA QIIARTA: Todo dia 3l de cada ano será precedida o
levflrtamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados terão
destino detorminado polos socios.

CLÀUSULA DÉCIMA QI"IINTA: No caso de faleoimento de quaisquer dos sócios a
sosiedadc não será extinta, assumindo no lugar os hsrdsiÍos designados legalmente.

CLAU§LILA DECII\ÁA. §EXT-& As omissões ou durzidas que possa ser suscitadas sobre o
presente contato sorão supridas ou resofuidas coÍn base no artigo 18 do Decreto n.o 3.708 de

L0 de janeiro de 1919, no dçcreto Lsi n.o 6.404/16 e na omissão destas o que é deteminado
judioialmente

CLÂUSULÀDECIMA Sftnnn: Fica o foro da Cornarca de Assaí - Pr., para
ação fimdada neste contrato, renunciando-se a especialqqê

*IO1Vrt
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CONTRATO §OCTAL DE CONSTITTTIÇÃO DA
QUOTÂS DE RESPONSABTLIDAI}E LIMIT

V. BARBO§A COML. DE LUBRIFTCANTE§

CLÀLI§UI,A DÉCIMÂ OITAVÂ: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
DECLAR4M para os efeitos legais de onquadramento como microompresa da
receita bruta anual da empresa nâo excederá, no ano da constituição, o ao

inciso I do artigo 2o da Lei Federal n.o 9.841 de 05/10/1999 e quo a empÍosa não se

enquadra ern qualquer das hipótesss de exçlusâo relacionadas no art.o 3" daquela lei.

E, por e*tarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instruÍnento
particular foi lavrado, obrigam-se cumpri-lo, assinaado-o f,a presença de duas testsmunhas
abaixo, em três vias de igual teor e fsrma.

São Sebastião da Àmoreira 12 2.r)01.-

VALDINEI

MILTON BÁRBOSÂ

JO§E
Testemunhas: düvf\

CüNTTBS

Pereira
RG n. o 5.423.212-8-SSP,PR

&\rw1bú,rrú
Ana Cristinâ Llmbelino
RG n.o 35. I 17. 504-0-SSP/SP

secREtÁRto GEnnL

soe o HúMeRo:
2 0 01- 13 8155 8

214

\

Bí (

protocoto: o1/13 8155- I
Empresa:4L 2 0459529 4

,)

Í

\/\\,;
J --1'\

4

/20





.l

Alteração Contratual n." 01
V. BARBOSA COML. DE LUBRINCANTES LTDA _ ME 15

^

VALDINEI APAR-ECÍDO BARBOSA, brasileiro, natural de Assai Pr.,
l5ll1l1979, solteiro, empresário, residerrte e domiciliaclo na cidade de São Sebastião

- Pr., sito a Rua Duque de Caxias, n.' 1274 - centro, portadora da Cédula de I
7.313.252-5-SSP/PR e do CPFItuIF n.o A29.169.099-87, MILTON TRINDADE
brasileiro, natural de Assai - Pr., casado, ernpresário, sob o regime parcial de beas, empresário,
domiciliado na cidade de São Sebastiâo da Amoreira - Pr., sito a Rua Licério Felizardo da Rocha, n

- centro, portador da Cedula de ldentidade RG n.o 5.556.600-3-SSP/PR e do CPF/MF n.o 744.699.599-87,
e VANDERLEI JOSE BARBOSA, brasileiro, natural de Assai - Pr., nascido em 2110711976, solteiro,
ernpresário, residente e domiciliado na cidade de São Sebastiâo da Amoreira - Pr., sito a Rua Duque de

Caxias, n.o 1274 - centro, portador da Cédula de ldentidade RG n.o 6.843.367-3-SSPIPR e do CPF/MF
019.695.559-98, sócios componentes da sociedade empresária que gira sob o nome de V. BARBOSA
COML. DE LUBRIFICANT§S LTDA - ME, com sede na cidade de São Sebastião da Amoreira -
Pr., sito à Av. Antonio Francischini, n.o 7452 - centro, com contrato social arquivado na Junta
Cornercial do Estado do Paraná, sob o n.o 41204595294, por despacho em sessão de 2210612001,

inscrita no CNPJ n.o 04.5,I8.62010001-78, resolvem alterar pela primeiÍayez o contrato social.

1o Por deliberação unânime dos sócios, a sociedade empresária passa a localizar-se à Av.
Belmiro Lourenço de Gouveia, n." 918 - Bairro Industrial, no municipio de São Sebastião da

Amoreira - Pr., CEP: 86240-000.

2o A administração da sociedade a partiÍ deste ato, caberá ao sócio VANDERLEI JOSE BARBOSA
com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga$es seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerâr su alienaÍ bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio.

3o À üsta das moclificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

1". A sociedade empresária gira sob o nome empresarial de V. BARBOSA COML. DE
LUBRIFICANTES LTDA - ME ,localizada à Av. Belmiro Lourenço de Gouvei4 n.o 918 - Bairro
Industrial, no municipio de São Sebastião da Amoreira - Pr., CEP: 86240-000.

2u. O capital Social é de R$ 7.500,00 (Sete mil e quiúentos reais), dividido em 7.500 (Sete mil e
qúnhentas) quotas no valor nominal de RS 1,00(Um real) cada uma, integÍalizadas, neste ato em
moeda corrente do Pai socrüs

3u. O objeto social : Comércio varejista de lubrificantes, pneus e acessórios para veículos
automotores,

4'. A sociedade iniciou suas atividades em 18 de junho de 2001 e seu prazo de duração é
indeterminado.

5u. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
preferência para a sua aquisição se postas à vend4 formalizando, se

condições e

alteração contfãtual p ertinente.

6n. A responsabilidade de cada socio é

solidariamente pela integralização do capital socla

a:,

l*í tI

Sócios Quotas Valor
VALDINEI APARECIDO BARBOSA 2500 2.500,00

MILTON TRINDADE BARBOSA 2500 2.500,00
VANDERLEI JOSE BARBOSA 2500 2.500,00

14
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Alteração Contratual n.o 01
V. BARBOSA COML. DE LUBRIUCANTES LTDA - ME

7u. A adrninistração da sociedade caberá ao sócio VANDERLEI JOSE BARBOSA corn os podereS

e atribuições de administrador autorizado o uso do nome ernpresarial, vedado, no
atividades esÍanhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualq dos
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedacle, sem
sócio.

8n. Ao termino de cada exercício social, em 3l de dezembro, o administrador
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os luciôs oú
perdas apurados. (art. i.065, CC|2A02)

9u. Nos quatro meses seguintes ao tórmino do exereício social, os sócios deliberarão sobre as contas
e designarão administrador(es) quando for o caso.

10. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependênci4 mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

11. Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamerltares pertinerrtes.

12. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na siftra$o patrimonial da

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros cÍlsos êm quê a sociedade se

resolva em relagão a seu sócio.

13". (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar(em) sob os efeitos dela" a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a caÍgos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norrnas cle defesa da concorrênci4
contra as relações de consumo, fé públic4 ou a propriedade. (art l.0l l, § 1", CC/2002)

lry. Fica eleito o foro de Assai - Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

Declara, para os Íins do art. 5e da Lei nq g.841/99, que:
a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, náo excederá o limite fixado no
inciso I do art. 2P oa tei na 9.841/99, observado o disposto no § 1q do mesmo artigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3e da mesma Leí.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em O4(quatro) vias.

ão da Amoreira, 19 de novembro de 2004.''
,.dptrIÀ
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Alteração Contratual n.o O2
V. BARBOSA COMI.. DE LUBRIFICÂNTES LTDA - ME .

VALDINEI APARECITIO BARBOSA, braslleiro, natural de Assai
L5/LA/L979, soltelro, empresárlo, resldente e dornlclllado na
Sebastlão da Amorelra - Pr., slto a Rua Duque de Caxlas, n.o L27
portadora da Cédula de ldentldade RG n,o 7.313.252-5-SSP/PR e do
029.169.099-82, MILTOH TRINDADE BARBO§A, brasllelro, natural de
casado, empresárlo, sob o reglme parclal de bens, empresárlo,
domlclllado na cidade de §ão Sebastlão da Anrorelra - Pr., sito a
Fellzardo da Rocha, n.o 238 - centro, portador da Cédula de g.o

5.556.600-3-SSp/PR e do CpFIMF n,o 744,699.599-87, e VAÍ{DERLEI IO§E
BARBO§A, brasllelro, natural de Assal - Pt,, nascido em 2L/07/t976, soltelro,
empresárlo, residente e domlclliado na cldade de 5ão Sebastlâo da Anrorelra - Pr.,
sito a Rua Duque de Caxias, n.o L274 - centro, portador da Cédula de ldentidade
RG n.o 6.843.367-3-SSPIPR e do CPF/MF 019.695.559-98, sóclos cômponentes da
sociedade empresár1a que glrc sob o nome de V. BÀRBOSA COML, DE
LUBRIFICANTES LTDÂ - ME, com sede na cldade de São Sebastlão da Anrerelra
- PÍ,, localizada à Av. Belmiro Lourenço de 6ouvela, n,o 918 - Balrro Industrlal, no
munlcíplo de São Sebastlão da Amorelra - Pr., CEP: 86240-000, com contrato soclal
arqulvado na Junta Comerclal do Estado do Paraná, sob o n.o 412A4595294, por
despacho em sessão de 2ZlA6/200Í-, lnscrlta no CNPJ n.o 04.518,620/0001-78,
com prlnrelra alteração contratual sob o p.Ô 04Í395632-7 em O7/L2|2OA4,
resolvem alterar pela segunda vez o contrato soclal.

La. Por dellberação unânlme dos sóclos, altem-se a razâo social da empresa para
V. BARBOSA . AUTO CENTER LTDA. - ME

2a, A admlnistração da sociedade a partlr deste ato, caberá aos sóclos:
VANDERLEI XOSE BARBO§A assinando boladamente, MILTON TRINDADE
BÂRBO§A assinando isoladamente e VALDIÍ{EI ÀPARECIITO BÂRBOSA
assinaado isotadamente, autorlzado o uso do nonÉ empresailal, vedado, no
entanto, em ativldades estranhas ao lnteresse social ou assumir obrlgações seJa em
favor de qualquer dos quotlstas ou de tercelros bem como onemr ou allenar bens
lnpvels da sociedade, sem autoilzaçâo do outro sóclo, os admlnlstradores declaram,
sob as penas da lel, de que não es6o lmpedldos de exercer a admlnlstração da
sociedade, por lei especial, ou em vlftude de condenação crimlnal, ou por se
encontrarem sob os efeltos dela, a pena que vede, alnda que temporarlanente, o
acesso a cargos públicos; ou por crlme fallnrentar, de prevarlcaçâo, pelta ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economla popular, contra o slstenn
flnanceiro nacional, contra, nCInnas de defesa da concorrêncla, contra as relaçÕes
de consumo, fé pública, ou a proprledade.

34. Afiera-se o obJeto social: Comérclo va§ista de pêças, equlpamentos,
acessórios e lubrlflcante pam veículos autonxrtores.
4a, Os sóclos lntegrallzaram com reserva do lucro da empresa em 2L de setembro
de 2006, o valor R$ 22.500,00(Vlnte e dols mil e qulnhentos reals), divldldo em
22.500(vinte duas mll e qulnhentas) quotas no valor nomlnal de R$ 1,00{um real)
cada uma/ totallzando R$ 3CI.000,00(trinta mtl reats), o sóclo VALDINEI
APARECIDO BARBOSA possuía 2,500 (duas mll ê quinhentas) passa para
10.000(dez mll) quotas, o sóclo MILTON TRINDADE BARBO§A possuía 2.500
(duas mll e qulnhentas) quotas passa para 10.000(dez mll) quotas e o sócio
VÀNDERLEI XO§E BÀRBÔ§A possuía 2.500 (duas mll e qulnhentas) quotas passa
pam 10,000(dez mll) quotas pelos sóclos:

Íído r

VALDIN EI APARECIDO BARBO§A

- Pí,,

ro,odã,oo
10.000,00
10.000,00

2L?

MiLTOt{ TRiNDADE
VANDERLEI ]OSE BARBOSA
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Alteraçã* Cçntratual n.* 02
V, EÀRB§§À CSFIL. gE LUE§ITITAÍ{TE§ LTD*, - }TÉ*. . 218

§ã, A vbta ds modiÍireç,ôes ora ajusbdas, consolida-se o Eon
a seguinte red4ão.
Íã. À sÕciedãde emptes.àtia gir:a so
ÂUTü CEI{TE R LTBA. - F4Eo lçcalizada
glB - Bairrs Industriai, no nrunLípb
86340-0ü0.
'Ia. 0 capibl Sccial e de R$ 30.000,ü0 (hinta mil reais), dividido em 30,üü0
{h-inta mil} quotas no valor nonrinal de RS 1,ooit-l*r real} c,*da umÊÍ

lizadas em rrroeda csmsnte do Faís a: r1aa tav! '

§4. ü objeto sochl: Comércb narejisb de peçar. equipanre*toe, a:essórim e
lubrifir.an te para veírulos *ri b: nt:bres.
4ã. A sCIciedade inicbu cuês atividades em lE de junho de '1001 e Eeu prazo de
duração É indeterminado.

5ã. Às quohs sào indivisíveis e nâo poderÉo ser cedida§ ou transferida a
Erceiros sem § ,:anc€ntinrenüo do ouFo rócio, ã quem lra asregudo, em
igualdade de cond[õ6 e pÍBo direito de prefe€ncia p:ra Ê siIE aquisiç.ão se
posbs à venda, fornelizan&, ffi realizada a cesão dek, a aÍteração conrafual
pettine.nte,

6ã, À responsabilkiade de cada sfuia é restriia ao yalor de suas quotas, mas
todos res pon de m solida ria me,n te pela intes ra|iear;ãa d o capita! sw iô l.
7â. Â adminbtraçâo ds sorie.dade a p:rtir deste eho, cabená aae sócioc:
U^&HBERLEI IOSE EJIRBt]SÀ asrrhando ÉoJadarne*te, },|II-TGH TÊIÍ{B.âDE
BARBü§Â a-c-cina,ido §r:ladanlenfe E VÂ,LDI HEI APfi.RECIm BÀRBO§A
a-slhantfo to/adanrenfe, autorizedo ü u§o do nome empraarial, veda&, no
entenb, em aüvidade estr=nhas ao inhresse social ôu fficumir obrigÊçôEs sõja
em Íavor de qualquer dos quotistre ou de brceiroe benr conro onerãr ou alienar
i:ens inrôveis da süciednde, senr autorizaçÊo do outro soíib.
8a. Âo tÉrmins de cade exercbio social, enr 31 de dezernbro, o administradsr
prestorá calrÉs justilnadas dE sua adminbb'qão, ptacedendo à elaboraç§o dt?

inventário, do balanço patrirncnial e do balanço de resultado econômbo,
,:abendo aas sürios, ns prsFsrçÊ* de suas quoEs, m luctos ou perdas apurdoe .

{aÉ, 1,0§5, CC/'Züü?}.

9t, [,loe quabo ffress seguinbs ao tármino do exercLio sotial, ac sü;iog
delibemr§o sÊbre as r*nts e desigirarã* adminishãdor{Ês } quando for o ceso.
10,§ Â sÕ*iedade poderiâ a qualquer bmp*r, abrir su fechar filial ou oub'a
dependê.n'-:à:, nredianE eltra,;ãtr crnFatual assinadã portadas *s sórim,
lLã. Os sociss @erto, de cornum mordo, iixar uma retirada mmsal, a título
tle'"pts labrlt'e", obsetsades ae dis poe r; õe reg u h nsrtn r"es pertinentes .

L2a, Fakcend* ou interdkado qualquer sócio, a sociedade c nueni suas
possível ouatividades frsm oE herdeiroe, su.jessore e ç inca

inexL;tindo interese desb*s ou do{si

\
/\,t
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V. BABBOS'T CT}HL. DE LUBNIFICATTE§ LTD.*. - Í.IE .

haveres sená apurado É liquidado c.om base nê sihraç-ão patrirnon
sociedade, à data da resolução, verificãda em balanç-o esp€Êblrnente

Paragrafo único - O nresma procedimenbo seni Edstado* Êm o{J
que a sociedade se tsolva em relaqão a Efir socb.

13ã, {Os} Âdminishador{es} declara(m}, sob m penm da lei,
es{âo} impedidm de exerr:er a adminkhaçÊo da soriedade, Fer le l, orr
em virtrude de condsraçêo criminal, ou porse anco,nh-ar{em} snb w efeitos dela,
a peno que nede, ainda que hempomriarne.nter o Êc€§so ü cêrgos públhw; ou
por crime falirnsrbr, de pr-*varic4ão, peita oü subomor concuáEão, pmulab,
ou conba a economia popular, conbã o sistema financeiro nacional, conha

nÕrrnaÉ de defesa da concon'&lcia, conba m rehçôes de consunro, fé públira,
ou a propriedade. tart. 1.ü11, § 1o, CCí2002)

14ã. Fica ekito o foro de .âsai - Fr., parc o exercfub e o eu mprinerto dos
direkos e obrigaçôes resultantes deste conhatç.
Decbra, FarE oE fins do art. 5s da Lei ns 9.B4Ug§, que:
se enquadrE na situaç§o de microempr€sai
o valor da receita bruta anual da smiedade, no presente erercbb, n§o excedeÉ
o limih fixado no inciso I do art. Zs da Lei ns 9.84L199, obeewado o dispmto no
§ le do m€§Íno artigo;
nãose enquadra em qualquerda hipóEses de exclusão relmianadre no art. 3e
da mesrna Lei.

E por estarem assim jusbs e conhabdoc ssinam o
presente instrumenb em 04(quatro) yhs,

S§Õ seb#tião da Amoreirc,21 de setembro de 2006,

VÂLDIFI EI ÀPÀRECIDO Bá.R8O§A N TRIT.I
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CONTRATO §OCIAL DE CON§TITUIÇÃO DA
QT]OTA§ DE RE§PON§ABILIDAI}E

V. BARBO§A COML DE LUBRIFICANTBS

VALDINEI ÂPÁR.ECIDO BÂRBOSÁ, b,rasüeiro, solteiro,
domioiliado na cidade de São §ebastião da Ámoreira - Pr., sito Rua
1274 - centÍo, portador da Cédula de Idenddade n.o 7.313.25
0?9.169.099-82, MILTON TRINDADE BARBO§À, lnasileiro,
residente e domiciliado na cidade de São Sebastiilo da Amoreira - PÍ., sito a Rua Licério
Felizardo da Roch4 n." 238 - centro, portador da Cedula de Identidade RG n." 5.556.60A-
3-§SPIPR e do CPFÂiIF n.o 744.699.599-87 e VANDERLEI JO§E BARBOSA,
brasileiro, solteirq empresário, residsnte e domioiüado na çidade dE São Sebasüão da
Amoreira - h'., sito a Rua Duque de Caxias, n.o L274 - centro, portador da Cédula de

Idçntidadç RG n." 6.843.367-3-SSPIPR s do CPFIVÍF n." 019.695.559-98, tom 6ntre sí
justa. e contratada a Corxtituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade LimitâdE

$!o rogeÍ-se-á pelas c.láusulas e condiçõos soguintes nâs oÍÍlissõos, pola logislagâo ospeoífioa
que disciplirn essa forma societlfia:

CLÁ.USULÂ PRIMEIRÂ: A sociedade Warát sob o rome comersial de V. BÀRBOSÂ
COML. DE LLTBRIF'ICÁNTES LTDÀ

CLÁU§ULA §EGUNDA: Â sociedade terá sua sede nâ cidade de São Sebastião da

Amoreira - PÍ., siüo a ,{v. Ântonio Francischinin. e.o 1452 - centro, CEP 86240-000,
podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do temitório nacion4
obedeçendo as disposiçôes legais ügentos.

CLÂtl§tILA TERCEIRA: Iniciará sua* atiüdadçs em dezoito de jurúo de dois mil e um.

CLÀLT§LILA QtiÁRTA: O objeto da sociedade será Comércio varejista de lubrificantes,
pneu§? acessórios para veículos automoto'res e água mineral.

CLAUSULÀ QIJINTÂ: O capital social é de R$ 7.50Q00(sete rnil e quirúentoe reais),
diüdidos em 7.500 (sote mil e quinhentas) quoks, no valor ds R$ 1,00( um real) cada uma
subscritas em:

VALDIi\-EI ÀPÁRECIDO BAR'BO§A 2.500 quotas, no valor de R$ 2.500,00
MILTON TRIIIDADE BARBOSÀ 2.500 quota§, no valor do RS 2.500,{,0
VANDERLEI JO§E BARBOSA 2.500 quotas, no valor do RS 2.500,00

Paragrafo único: As quotas subsçritas são integralizadas, neste ato, em moeda ooreirte do
País.

CL.AU§IILA SEXTA: Os sócios declaranr sob pena de Í4 que não estão condenados por
nenhum crime, cuja pena vede o âcosso à aüvidade mercantil (ârt. 53, fV, Doc. 1S00i96).

CLAUSULA sÉtfUa: A responsabilidade dos sóoios é, na forma da legislação em.ragor,
limitada à importância total do câprtal social.

CLALI§ULA OITÂYÀ: O pnazo de duração da sociedade é de ternpo indeterminado.

CLAUSULA NONA: A ger€acia da sociedade será exercida pelo sócio
APÀRECIDO BÂRBO§Á" que se incumbirá de todas as
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CONTRATO §OCIAL DE CON§TITIrIçjÃO DA
QUOTA§ DB R§SPONSABILIDÂI}E

V. BARBOSA CO§{L. DE LUBRIFICANTB§

Parágrafo primeiro - É autorizaclo a cada sócio gerente delogar os podoros

meio clo procuração, o mesmo que a psssoas estranhas ao quadro socielário,
aos atos do outorgado âo qü conÉar especif,camente no instrumento do
ssu prazo de validade dos poderes que será especificado no instrrrmento de ptocuração.

Pariígrafo segundo - Para o caso de procuração çom cláusula "adjudicia" a quaisquer

advogados é dispensado o prazo ds validade.

CL.dU§ULÂ DECIMÀ: Os sócios no exercício da gerê,rcia e de cargos na sociedâde terão
o direito a uma retirada mensal a ütulo do pró labore.

Parágrafo único - Poderá a cada sócio gererrte renrmciar ao direito da retirada a título de pró
labore mediante carta de renúncia para este fim expodida s assinada pÊla mesmq seja por
ternpo deterninado ou indeterminado.

CLAU§ULÀ DECIIUÂ PRIMEIRA.: Fica o sócio ger«rte dispensado da prestação de

caugão da Ger&roia.

CLAUSTILA DÉCIldA §EGUNDAT É vedado os sócios gerente usar o nome da
sociedade em negócios esfraúos aos interesses sociais, coÍno fiança, arais e endossos,
respo'ndondo petsoalmente polos danos oausados, dooorrentes da transgressão,

CLAU§LrLA nÉCm,fA TERCEIRÂ: Os sócioe não poderão tuuferir zuas quoks às
pessoas estraÍúas à sociedade sem antes oferecê-las aos sócios rernarlesceotes, que terão
direito de preferência Ía aquisição, devçndo a of€rüa ser manifsstada através de
comruricação escÍita-

Paragrafo único: Contado 60(sesse,nta) dias do reoebimonto da comunioação e não harrendo
nenhuma manifestação escrita do eaçerramearto das negociações para aquisição, fica o
sóoio liberado paru a oferta de terceiros as quotas de sua propriedade.

CLALTSIJLA DECIIVIA QIIARTA: Todo dia 3l de oada ano será precedida o
levantanrento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados terão
destino dotorrninado polos sooios,

CLA{.ISLILÂ DECIMÂ QUINTÀ: No çaso de falecimsnto de quaisquer dos sócios a
sociedade não seiá extinta, assumindo no lugar os herdeiros designados legalmente.

2?,2

CLAU§IJLA DECII{.A. §EXTA: As omissõss ou drnddas que
presente contato serão supridas ou resolvidas com base no artigo
10 de janeiro de 1919, no decreto Lei n.o 6.4A4/76 e na omissão
judicialmente.

CLÀU§ULA DECIMÂ §§TIMÀ:

I commr
?
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possa sçr suscitadas sobre o
18 do Decreto n.o 3.708 de

destas o quo

7',no*

v'

ação fimdada neste contrato,
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CONTRATO §OCTAL DB CON§TITUIÇÃO DA
QUOTA§ DE RE§POI§§ABILIDAIIE

V. BÀRBOSA COML. DE LUBRIFTCANTES

clÂLr§ulÁ DECIMÁ OITÀVÀ: DECLARAÇÀO ng MCROEMPRESA
DECLARAM pârír os sfeitos legais de enquadramento como microempresa
receita b'ruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o
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inciso I do artigo 2" da Lei Federal n.o 9.841 de ü5/10/1999 e quô a empresa não se

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art.o 3" daquela lei.

E, por estarem em perfeito acordo, sÍn ftdo quanto neste instrumento
particúar foi lavrado, obrigam-se cumpri-lo, assinando-o tra presença de duas testcmunhas
abaixo, em três vias de igual teor e forma.

São Setrastião da Amoreira, 12 2.ü01.-

\TALDINEI ÀPARECIDO

.).n,(ffà A ., -,ÁÁL.,>At - .''l'"'h,ÍríTttN

Testemunhas:

Pereka
RG n. o 5.423.212-8-SSP/PR

&tmbg-r,::
Ana Cristina LTmbelino
RG n." 35. 1 17. 504-0-SSP/SP
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