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Protetor dã cacamba,

Retrovisores exteínos com controle inteíno maoual

Rodas de aco aro 15" com pneus 205/60 R15,

Supoíte para celular com entrada usb,

Tampa da cacamba com amonecêdoí e châvê,

TempoÍizador do limpâdoÍ do para-brisa,

Íomâda 12v no console central,

OpcionalPCR:

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

. Chave tipo "canivete" sem contÍole remoto

. Direção hidráulica

. lluminação da caçamba

. LanteÍna de freio elevada (brake-light)

. Santantônio (aro de pÍoteção da cabine) e grade protetoÍa da ianela traseira

. Travamênto elétrico sem controle remoto

. Vidros elétricos

lmpoítante: Extintor de incêndio classe ABC, não incluso na presente cotação devido nova legislação

vigente não possuir mais obriBatoriedade.

lnformamos também nesta ocasião, que na hipótese de virmos as ser distinguidos com vossa

preÍerência, as seguintes cláurulas e condições irão reter o respectivo fornecimento, a saber:

I - PÍêcos Unitários e Global:

No preço proposto êstão inclusos os custos dos produtos, despesas de entrega, encargos e tributos
que recaiam sobre o mesmo.

Preço unitário: RS 68.990,00 {Sessenta ê oito mil novecentos e noventa reais).

Preço total: RS 68,990,00 (sessenta e oito mil novecentos e noventa reais).

ll - Condicôes de Pasamento e Rêaiustâmento de PÍeco:

Os preços apresentados nas propostas serão fixos e irrêajustáveis, respeitando os dispositivos da lei

8666191.

O pagamento seíá efetuado em.!Q..td4gb!!ê§! após a entrega do obieto, confoÍme Edital

O pâgamento da nota Íiscâl deve ser íelto exclusivamente a Volkswagen do Brasil lndústria de

Veículos Automotores Ltda- Qualquêr outra Íorma de pagamento, inclusive para o conces§ionário

Volkswagen não será reconhecidâ pêlâ Volkswagen do Btasil lndustÍia de Vêículos Automotorêr

Ltda.

Estrada MaÍ8inâlVià Anchrera, km

23,5
CEP:09823'901
5âo Bernaído docàmpo SP

3
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lll- Garantia:

Os veículos dê fornecimento da Volkswâgen do Brâsil lndústria de Veículos Automotorês Ltda. gozam

de garantia por 03 (Íês) anos de uso, a panir da dâta dâ Nota Fiscal de venda, independentemente

da quilometrâgem Íodada, exceto para o vêículo Amarok, cuja garantia é de 03 Ítrês) anos com limite
de até 100.000 quilômetÍos íodados.

Os serviços de manutênção devem ser realizados a cadâ 12 (dozê) mesês ou 10.000 Xm, prevalecendo

o que ocorrer primeiro, com custos por conta da CoNTRAÍANTE.

IMPOÂTANÍE: Para pleno gozo das gaíantias que abrangem deÍeitos de material e de montagem, é

imprescindível que os serviços de inspeção e troca de óleo sejam íealizados nas épocas p.evlstas no

plano de manutenção constante no Livreto de Manutenção e Garantia de cada tipo de veículo e que

as mesmas sejãm levadas a termo exclusivamente junto à rede de Concessionárias Volkswagen e

sejam aplicadas peças originais ou homologadag pela Volkswagen.

A Rede de Concersionárias VOTKSWAGEN é formada por aproximadamente 600 oficinas autorizadas,

estrategicamente distribuída por todo o pâís, oferecendo atendimento prioritário, facilitado por um

amplo e completo estoque de peças de reposrção.

O prazo de entrega do produto será de 6qbC!!C!!gl_![ê! após a assinatura do côntrato/êmissão do

empenho, conforme Edital.

O veículo será entÍegue na Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, sito a Rua

WalfÍedo Eittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BárbaÍa - PR

A presente proposta têm validade de 6qÍ§C§!gq!a)_dE a contar da data da sua âpresentação

Vll - Conta Bancária i

Pagamento via TED ou deposito na conta corrente abaixo.

Banco: Banco do Brasil Agência : 2659 - x
Conta Correntê no. 2000 - 1

Código ldentiÍicador: 2023-1

Favorecido: Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automôtores Ltda

Endereco Dala correspondêncla:

Rua Doutor Brasílio Vicente de Castro, 111, Sala 902

Edifício Euro Business

CEP: 81200-526 - Campo Comprido - Curitiba/PR

Estrada Marginal Via An.hieta, lm
23,5
CEP: 09823-90l
5ão B€ÍnaÍdo do Campo - 5P

4

lV - Assistência Íécnica:

V- PÍazo de Entrega:

Vl - Validade:
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Estâmos cientes e conaordamos com todos os termos e anexos do Edital.

Atenciosamente,

F.,{;" Z^./
Fabio Miguêl Laiz

Representante Legal/Consultor de Vendas CgÍpoÍativa5
RG: 32.075.387-6 | CPt: 311.832.468-62
Volkswagen do Brasil lndústÍia de Veículos Automotores Ltda
Av. carlos Pêdroso da Silveira, 10.000 - Plracan8a8uá - Taubaté/SP

CNP I : 59.L04.422 /OO24- 46
fabio.laiz@volkswaeen.com.br
htto://www.vw.com.bÍ

Concessionária volkswagen Autorirada:
Luson Veiculos Ltda. - DN 1013

credenciado: Gustavo Gebara Cinquegrana

RG:7.391.127 -6 I CPF: 033.188.679-00
Av. Das Torres, 1411 - Vila Palmiía
São José do5 Pinhais/PR CEP: 83.005-360
TeleÍone: (41) 3341-3600

5
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Taubaté/SP, 28 de maio de 2020.

À
Prereitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Departamento de Licitações e Compras
Nova Santa Bárbara - PR

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP
CNP J : 59.1 04.422 0024 -46

Assunto: Proposta para Fornecimênto de veículo(s) 0 km.

Prezados Senhores,
Temos a satisfaÇão de apresentar para apreciação de V. Sas, uma proposta
especial para o fornecimento de veículos da marca VOLKSWAGEN, coníorme
abaixo:

UnidãdeAnchieta
Estíãdâ Màrginàl Via Anchi€ta,
km 23,5

CEP:098239o1
Sáo BeínaÍdo do Campo -SP

ITEM Código
do
produto/
serviço

Nome
produto/serviço

do Qtde Preço
total

1 8780 Marca: Volkswagen
Modelo: Savêiro
Robust Cabine Dupla
Cor: Branca (Sólida)
Ano/Modelô

2020t2021
Opcional: PCR

VEíCULO UTILITÁRIO
DO TIPO
PICK UP, CABINE
DUPLA
capacidadê para 05
(cinco)
passageiros 0 km,

ano/modelo
202012021 ,

1,00 R$
68.000,00

R$
68.000,00

Ref.: Prêgão eletrônico n" 01012020
Processo administrativo no 01812020

LOtê NO 0,1 . VEÍCULO UTILITÁRIO tiOO PICK UP CABNIE DUPLA

Preço
unitário
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bicombustível flex,
direção hidráulica,
sistema de freios abs,
airbags, aÍ
condicionado de
fabrica, vidros e travas
elétricas, protetor de
caÇamba, capacidade
do tanque dê 55 litros,
potência de 101cv (g) ê

1014cv (e), insuÍilme,
jogo de

tapeles
emboÍrachados, rádio
am/fm entrada
pendrive e aulo
falanles nas portas e
demais equipamentos
exigidos pelo

Contran/Denatran.
Licenciados com 1o

emplacamento por

conta do fornecedor e
pÍazo de garantia de
36 (kinta e seis)
mêses, sem limile de
quilometragem, sendo
que os três primeiros

meses compreendem
a garantia legal e os
demais a garantia

contratual.

Itêns dê séÍie:
SAVEIRO ROBUST CS - 104CV / 101CV, POTENCIA: 100% ETANOL / 100%

GASOLINA,
"Abs' -frêios com sistêma antitravamento,
"Easy trunk"-sistema de abertura eletrica da tampa traseira pelo logotipo,

'Ebd"-freios com distribuicao eletronica de Írenagem,
"Ess'-alerta de frenagem de emergencia,
2 airbags (passageiro e motorista),
Alerta sonoro para lanternas ligadas,

Antena no teto,
Apoio lateral para acesso a cacamba,
Banco do motorista com ajuste de altura,
Barra dê apoio para carga no teto

Demais itens de série e opcional:
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Cintos de seguranca dianteiros com pÍe-tensionador,
Console central com poÍta-copo,
Emblema "Robust" na lampa traseira,
Estepe sob a cacamba,
Farois simples com mascara escurecida,
Freio a disco nas quatro Íodas,
Grade dianteira em preto fosco,
lndicador de troca de marcha,
Moldura nas caixas de rodas,
Painêl de instrumentos com conta{iroó+velocimetro e marcador do nivêl de
combustivê1,

Para-choques em preto fosco,
Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro,
Porta-objetos nas laterais das portâs,
Poía-rêvistas atras do banco do passageiro,
PreparaÇão para sistema dê som com Íiação,
Protêtor da cacamba,
Relrovisores êxtêrnos com contÍolê interno manual
Rodas de aco aro 15" com pneus 205/60 R15,
Suporte para celular com entrada usb,
Tampa da cacamba com amortecedor e chave,
Temporizador do limpador do para-bÍisa,

Tomada 12v no console cêntral,
Opcional PCR:
. Ar-condicionado com fillro de poeira e pólen

. Chave tipo "canivete" sem controle remoto

. Direção hidráulica

. lluminagão da caçamba

. Lantêrna de freio elevada (brake-light)

. Santantônio (aro de proteção da cabine) e grade protetora da janelâ lraseira

. Travamento elétÍico sem controle remoto

. Vidros elétricos
lmportante: Extintor de incêndio classe ABC, não incluso na presente cotaÉo
devido nova legislação vigente não possuir mais obrigatoriedade.

lnÍormamos também nesla ocasião, que na hipótêse de virmos as ser distinguidos
com vossa preÍerência, as seguintês cláusulas e condições irão reger o respectivo
fornecimento, a saber:

| - Precos Unitários e Global:

No preço proposlo estão inclusos os custos dos produtos, despesas de entrega,
encargos e tributos que recaiam sobre o mesmo.

Preço unitário: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais).
Preço total: RS 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais).
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ll- Condicões de Paqamento e Rea iustamento de Preco

Os preços apresentados nas propostas serão Íixos e irreajustáveis, respeitando
os dispositivos da lei 8666/93.

O pagamento será efêtuado em
conforme Edital.

30 (trinta) dias, após a entrega do objeto,

O pagamento da nota fiscal deve ser feito exclusivamentê a Volkswagen do
Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda. Qualquêr outra forma de
pagamento, inclusivê para o Concessionário Volkswagen não será
reconhecida pela Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores
Ltda.

Os veÍculos de fornecimento da Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos
Automotores Ltda. gozam de garantia por 03 (três) anos de uso, a partir da data
da Nota Fiscal de venda, independentemênte da quilometragem rodada, elgÊlg
para o veículo Amarok, cuja garantia é de 03 (três) anos com limite de até 100.000
quilômetros rodados-

Os sêrviços dê manutenção devem ser realizados a cada 12 (doze) meses ou
10.000 Km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com custos por conta da
CONTRATANTE.

IMPORTANTE: Para pleno gozo das garantias que abrangem defeitos de material
e de montagem, é imprescindível que os serviÇos de inspeção e troca de óleo
sejam realizados nas épocas previstas no plano de manutenção constante no
Livreto de Manutenção e Garantia de cada tipo de veiculo e que as mesmas
sejam Ievadas a termo exclusivamente junto à rede de Concessionárias
Volkswagen e sejam aplicadas peças originais ou homologadas pela Volkswagen.

A Rede de Concessionárias VOLKSWAGEN é formada por aproximadamente 600
oÍicinas autorizadas, estrategicamente distribuída por todo o país, oferecendo

atendimento prioritário, facilitado por um amplo e completo estoque de peças de

reposição.

lll - Garantia:

lV - Assistência Técnica:
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V - Prazo de Entreoa:

O prazo de entrega do produto será de 60 (sessenta) dias após a assinatura do
contrato/emissão do empenho, confoÍme Edital.

O veículo será entregue na Secretaria de Obrâs, do Trabalho e Geração de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centto - Nova Sanla
Bárbara - PR

Vl - Validade:

A presente proposla lem validade de 60 ísêssental dias, a contar da data da sua
apresentação.

Pagamento via TED ou deposito na conta corrente abaixo.
Banco: Banco do Brasil Agência : 2659 - X
Conta Corrente no. 2000 - 1

Código ldentificad oÍ 2023- 1

Favorecido: Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Aulomotores Ltda.
cNPJ 59.104.42210001-50

Endêreco para corresDondência:
Rua Doutor Brasílio Vicenle de Castro, 11 1, Sala 902

EdifÍcio Euro Business
CEP: 8 1200-526 - Campo Comprido - Curitiba/PR

Estamos cientes e concordamos com todos os termos e anexos do Edital.

Atenciosamenle,

t?.r. / J/uo'\ro Lo,D' Fabio Miguel Lalz

Reprêsentante Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387-6 / CPF: 31 1.832.468S2

Volkswagen do Brasil lndústria de Velculos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197

fabio.laiz@vol en .com.br

http://www.vw.com.br

Vll - Conta Bancária:



2at05t2020 https://www.comprasnêt.gov.br/livre/pregao/declaracoesProposta.asp?pígcod=84ô847

. DECLARAçôES

UASG 985457 . PREF. MUN. DE NOVA SANTA BARBARA

Pregão Eletrônico No 102020

CNPUCPF Razão Social/Nome porte da Empresa
03.093.77610001-91 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, II.4PORTACAO DEDemais (Diferente de MEIEPP)

EQUIPAMENTOS
Data Dêclârações: 24/OS|2O2O 18:41 Declaraçáo MEE/EPP,/COOP: NÃO Dêclaração dê Ciênciã Editôlt 5lI1
Declaração Fato Superveniente: gE Dêclaraçáo de Menor: S!!l Declaração Independente dê Proposta: §.[!l
Declàração de Acessibilidàde: SIII Dêclaração dê Cota de Apreídizagem:9M
Declaraçáo de l{áo Utilização de Trabalho Degradôntê ou Forçado: §M

59.704-42210024-46 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOSDemais (Difêrente de ME/EPP)
AUTOMOTORES

Data Decla.ôçóês: 27/O5|2O2O 10:07 Declaração MEE,/EPPICOOPT NÃO Declaração de Clêncla Edltal:5M
Declarâção Fato Supervênientê: SINt Declaração de Menor: 5M Dêclaração Indepêndêntê de Propostai §fl!
Dêclaração de Acessibilidade: SM Dêctarôção dê Cota de Aprendizagem: gU
Declâraçáo de Não Utilização de Trabalho Deg.adante ou Forçãdo: SI!

E tmorimir o

H neirtório

?r

https:/^/íww.comprasnet.govbr/livre/pÍegao/declaracoesProposta-asp?prgcod=846847 1t1



28t05t2020
?5

Pregão Eletrônico

985457.tO2020 .2709 .5LO2 .2527A40

GovERNo Do ESTADo oo pnneruÁ
pREFEITURA MUNÍclpAL DE NovA snNrn sÁngaRl pn

Ata de Realização do Prêgão Eletrônico
No 00010/2020

As 09:02 horas do dia 28 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Or9ão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 005/2020 de 2UO7/2O20, em atendimento às disposições
contidas na Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 10,024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
PÍocesso no l8./2O2O, para realizar os procedimentos relativos ao PÍegão no 00010/2020. Nlodo de disputa: Aberto.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo utilitário tipo Pick Up, cabine dupla, para Secretaria Municipal
de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

ttem:1
Dêscriçãor veícuLo Ptcx-up
Descriçáo Complementar: VeÍCUt-O UTllfÁnlo DO TIPO PICK Ue CABINE DUPLA capacidade para 05 (cinco)
passageiros 0 km, ano/modelo 2020, bicombustível flex, direção hidráulica ou elétrica, sistema de freios abs, airbags,
ar condicionadô de fabrica, vidros e travas elétricas, protetor de carter e caçamba, capacidade do tanque mínima 49
Its, potência mínima 85 cv, lnsufilme, jogo de tapetes emborra'chados, rádio am/fm entrada pendrive e auto falantes
nas portas e demais equipamentos exigidos pelo cont.an/denatra. Licenciados com 10 emplacamento por conta do
foínecedor prazo mínimo de garantia de 36 (trinta e seis) meses, sem limite de quilometragem, sendo que os três
primeiros meses compreendem a garantia legal e os demais a garantia contratual.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidader 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Vãlor Estimado: R$ 69.000,0000 Situãçâo: Aceito e Habilitado
Apllcabilidade Decreto 7174: Não Âplicabilidade MaÍgem de Prêferência: Não
Intervalo minimo entre lances: 5,00 70

Âceito parâr VOLKSWAGEN DO BRÁSIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES, pelo melhor lance dê R$
68.990,0000 e com valor negociado a R$ 68.000,0000 .

Histórico
IIEM: 1. VEíCULO PICI(-UP

Propostas PôÍticiparam deste item as empresas abaixo relacioôadas, com suas respedivas propostôs
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

c PrlcPF Fornecedor .i.?H, 
"ff:iTifooo, 

Quantiaaae valor unit. valor Global "iBíifi'
59.104.42210024-46 VOLKSWAGEN Não Não 1 R$ 68.990,0000 R$ 68.990,0000 27 /O5|2O2O

Do BRASIL 10:07: I o
INDUSTRIA DE
VEICULOS
AUTOMOTORES

Marca: Volkswagen
Fabricante: Volkswagên
Modelo / vêr6ãor Saveiro ROBUST CS
Dêscrição Detalhadâ do Obrêto OÍêrtàdoi ltens dê série: SAVEIRo RoBUST CS - 104cv / 101CV POTENCIA:

100o/o ETANOL / 100o/o GASOLINA, "Abs"-freios com sistema antitravamento, "Easy trunk'-slstema de abertura
eletrica da tampa trasêira pelo logotipo, "Ebd"-freios com distribuicao eletronicà de frenagem, "Ess"_aleÍta de
frenagem de emergencia,2 airbags (passageiro e motoÍista), Alerta Sonoro para lanternas ligadas, Antena no
teto, Apoio lateral pâra âcesso a cacamba, Banco do motorista com ajuste de altura, Bara de apoio Para carga no
teto Cintos de segurônca dianteiros com pre-ten§ionador, Console central com poíta-copo, Emblêma "Robust" nê

tampa trôseira, Estepe sob a cacômbô, Farois simplês com mascara escurêcjda, Freio a disco nas quatro rodas.
Grade dianteirâ êm preto fosco, IndicadoÍ dê tíoca de mâÍcha, Moldura nas caixas cle rodas, Paanel de
instrumentos com conta-giros+velocimetro e marcadoí do nivel de combustive!, Para-choqLles em preto fosco,
Para-5ol com êspelho iluminado para motorista e passageiro, PoÍta-objetos nas lôtêrais dâs poÍtas, PoÊa-revistâs
atràs do banco do passageiro, PíepaftcÁo para sistema de som com fiação, Protetor da cacamba, Retíovisores
exteínos com contmlê intemo manual Rodas de aco aro 15" com pneus 205/60 R15, SupoÍte para celula. com

entrada usb, Tampô da côcamba com amortecedor e chave, Temporizador do limpôdor do para_brisa, Tomada 12v

no console central, Opcional rcR: . Aí-condicionado com filtro de poêira e pólên . Chave tipo "canivete" sem
controle remoto Direção hid.áulica Iluminação da caçamba Lanternô de freio elevadô (b.ake-light)
Santantônio (aro de proteção da côbine) e grade protêtoÍar da ianela traseirô . Travamento elétrico sem controle
Íêmoto . vidros elétricos

03.093.77610001-91 MANUPA Não Não 1 R$ 89.000,0000 R$ 89.000,0000 24losl2o2o
COMERCTO, 18:41:03
EXPORTACAO,

https:/,1/ww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgovasp 1t3

COMPRASNET. O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO



2AtAü2020

Eventos do Itêm
Evento

Aberto

ãEncerrada
Disputa Aberta

Encerfado

Aceite

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Píegoeiro

59 ,7O4 .422/0024-
46

Pregoeiro

Data
28105/2O2O
09:02:15

28/Osl2O2O
09iO2t57

z8l05/2o2o
09i14i46

2A/05/2020
09:14:46

2Al0s/2o2o
09:14:46

28/05l2O2O
Oq 128t22

2Al05l2O2O
09:30:32

2A/05/2O2O
09:41:51

28/05l2O2O
09:43:33

zElos/2020
09:56:55

coMpRÂsNEr - o srrE DE coMpRAs Do covERNo 7 6
IMPORTACAO
DE
EQUIPAMENTOS

UâTcâ: RENAULT
Fab.lcante: RENAULT
Hodêlo / VeÍsão: OROCH
Descrlçáo Detãlhãda do obreto ofertadot vEicULO UflLrTÁRlo Do TIPo PtcK uP, CÂBINE DUPLA capacidade
para 05 (cinco) passagêiros 0 km, ano/modêlo 2020, blcombustível flex, direção hidráulica ou elétrica, sistema de
fÍeios abs, âirbags, ar condicionado de fabrica, vidros e travas elétricôs, pÍotetor de carter ê caçamba, côpôcidade
do tanqúe mínama 49 lts, potêncià mínimâ 85 cv, insufilme, jogo de tapetes emborrâchados, rádio amlfm entrada
p€ndíivê e auto falàôtes nà5 portas e demais equipamentos exigidos pelo contran/denatra. Licenciados com 10
emplãcamento por conta do fomecedor prazo mínimo de garantia de 36 (tíintô e seis) mesês, sem limite de
quilometragem, seodo que os três primeiros meses compreendem ô gaÊlntia legal e os demais a gàrantia
contratual.

Lances (Obs: lances com * nô freôte foram êxcluídos pêlo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF
R$ 89.000,0000 03.093.77610001-91

R$ 68.990,0000 59.L04.4221OO24-46

Datâ/Hora Reglstro
2A/Os/2020 09:02:00:937
28/05/ 2O2O 09:02 :00:937

Mensagem
O item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Bom dia Srs. licitantes

A etapa aberta do item 1 foi encerrada

O item 1 está encerrado.

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de.lulgamento de Propostas.
Favor acompanhaí através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".

Senhor fornecedor VOLKSWAGEN DO BRASTL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES,

CNPJ/CPF: 59,1O4.42210024-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - Sr. licitante,
é possível sua proposta chegar em R$ 68.000,00?

Sr. Pregoeiro, Podemos aceitaí

Não existem lances de desempate l.lEIEPP parâ o item

Data Observôçóes

"J*.t"!r1.11'rtemAbeÍto.

'J.;.\r?.ià' Encerrôda etapa aberta do item.

'"J:.7-1,|12' 
Item enceÍrado.

28lO5l2O2O Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULoS
09;26r25 ALIOMOTORES, CNPI/CPF: 59.LO4.4221OO24-46, pelo melhor lance de R$ 68,990,0000.

Aberturd do
prazo de
convocação -
Anexo

Negociação de
valor

28/Os/2O2O
09:28:48

Encerramento do
prazo de 28losl2o2o EnceÍado o prazo dê Convocação de Anexo pelo fornecedor VoLKSWAGEN DO BRASIL
Convocação - 09:56:55 INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES, CNPI,/CPF: 59.104.42210024-46.
Anexo

2s/05/2O2O Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: .VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

10:11:47 VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ/CPF: 59.104 .422/0024-46

Não existem intençôes de recurso para o item

Troca de Mensagêns

28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

Para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - Solicito o
envio da Proposta readequada

Senhor Pregoeiro, o fomecedor VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE vEICULOS

AUToMoÍoRES, CNPJ/CPF: 59.1o4.422/0024-46, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema

2t3

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE
VEICULOS AUTOMOTORES, CNPI/CPF: 59.104-422/0024-46, pelo melhor lance de R$
68.990,0000 e com valor negociado a R$ 68.000,0000. Motivo: Obter melhor proposta

Habilitado

https://www.compíasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Pregoeiro

59.1O4.422/OO24-
46

Pregoeiro

2AlOsl2O2O
10:04:53

2410s12020
10:07:15

59.1O4.422/OO24-
46

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Eventos do Pregão
Evento

Abertura de Prazo

28lOsl2O2O
10:08:29

2A/Os/2O2O
10:09:44

28/0512O2O
10:11:24

2e/os/2o2o
10:11,47

28/Os/2020
10:12: 13

coMpRASNET - o strE DE coMpRAS Do GovERNo F, F.{t
Para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - Aguardo o
envio dos documentos de habilitação e proposta final via Correios em até 3 dias úteis

Sr. pregoeiro, o prazo de sedex via Correios está em I dias úteis paía sua cidôde. Sendo
assim, pedimos que o prazo seja considerado da data de envio junto ao informe

rastreamento. E possível?

Para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - Sim, e
possÍvel.

Ok. Tão logo realizarmos a postagem, informamos via e-mail o rastreamento. Muito
obrigada.

Para VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSIRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - ok, obrigada

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos pa.a os
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado ' ou 'cancelado no julgamento ' .

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28105/2020 às
11:00:00.

Observaçõês

Abertura de prazo para intenção de recuÍso

2Al05l2O2O
10:12:13

Fechamento de prazo parir registro de intenção de recurso:' 28105/2020 às
11 : OO: OO.

Data/Hora
28/05/2O2O

10:11:47

lníormado
Fechamento de

PÍazo

-<{,
\$I,*."çs-P-

MONICA MARIA PROENCA MARTINSDA CONCEICA

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos atens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:01 horas do dia 28 de maio de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

POLLINY SIMERE SOTTO
Equipe de Apoio

W,--
o/srr-vlROSE}4EIRE LUIZ

Equipe de Âpoio

ã neiotóric

Voltar

t
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28t05t2020 CompÍasNet ?8

GOVÉRNO DO ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA PR

Pregão Eletrônico No 00010/2020

RESULTADO POR FORI{ECEDOR

59.IO4,42210024-46 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULSS AUTOMOTORES

rtemDescrição ,à'Jli::,'-1t":, Quantidade critério de valor (*) valor unitário valor clobal
1 VEÍCULO PICK- Unidade 1 R$ 69.OOO,0OOOR$ 68.000,0000 R$ 68.000,0000

UP
l.larca: Volkswagen
Fabricantê: Volkswagen
I{odelo / Vêrsãor Saveiro ROBUST CS
Desc.ição Detalhada do Objeto OÍertado: ltens de série: SAVEIRO ROBUST CS - 104CV / 101CV POTENCIA: 100o/o ETANOL /
100o/o GASOLINA, "Abs'lfreios com sistema ântitravamênto, 'Easy trunk"-sistema dê abertura eletrica da tampa traseira pelo
logotipo, "Ebd"-freios com distribuicao eletronica de frenagem, "Ess"-alerta de frenâgem de êmergêôcia, 2 airbags (passageiro e
motoristô). Alerta sonoro paÍa lanternas ligadas, Antena no teto, Apoio lateral pôra acesso a cacamba, Banco do motoristô com ajuste
de altura, Barra de apoio para carga no teto Cintos de seguranca dianteiros com pre-tensionado4 Console centÍâl com porta-copo,
Emblema "Robust" na tampa tíaseirô, Estepe sob a cacamba, Farois simples com mascara escuíecida, Freio ô disco nas quatro rodas,
Grade diantêira em preto fosco, Indicador de troca dê marcha, Moldura nas caixas dê rodas, Painel de lnstrumentos com contâ-
giros+velocimetro e marcador do nivel de combustivel, Para-choques em preto fosco, Para-sol com espelho iluminado para motorista
e passageiro, Porta-objetos nas laterais das portas, Porta-revistas atras do banco do passaqeiro, Paeparação para sistema de som
com fiação, Protetor da cacamba, Retrovisores externos com controle interno manual Rodas de aco aro 15" com pneus 205/60 R15,
Suporte para celular com entradô usb, Tampa da cacamba com amortecedor e chave, Temporizador do limpador do para_brisa,
Tomada 12v no console central, Opcronâl PCR: . Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen . Chave tipo "canivete" sem controle
remoto . Direção hidráulica . Iluminação da caçamba . tanterna de freio elevada (brakeiiqht) . Santantônio (aro de proteção da
cabine) e grade protetora da janela traseira . Travamento elétrico sem controle remoto . Vidros elétricos

Total do Fornecedor: R$ 68.OOo,oooo

valor Global da Âtâ: R$ 68.000,0000
(') É necessário detalhar o ilêm para saber qual o critério dê valor que é ulilizaclor Esimêdo oo Refêrência ou Máximo Aceflávêl.

á Re lrt ório

voltar

1tl

PREGÃO ELETRÔNICO

hüps://wwwcomprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

À
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Departamento de LicitaçÕes e Compras
Nova Santa Bárbara - PR

ReÍ Pregão elêtrônico no 0í 0/2020
Processo administrativo no 0í 8/2020

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda
Av. Carlos Pedroso da Sibeira, 10.000 - Piracangaguá - Tâubaté/SP
CNPJ: 59. 104.4221002446

Assunto: Proposta para Fornecimento de veículo(s) 0 km

Prezados Senhores,
Temos a satisfaçáo de apresentar para apreciaÉo de V, Sas, uma proposta

espêcial para o fomecimento de veículos da marca VOLKSWAGEN, conforme
abaixo:

UnidadeAnchietâ
Estrôdà ÀIarginêl Vià Anchieta,
km 23,5

CEP:09823-9o1
São Bernardodo Câmpo-SP

ITEM Código
do
produto/
serviço

Nome
produto/serviço

do Qtde Preço
unitário

Prêço
total

1 8780 Marca: Volkswagen
Modelo: Saveiro
Robust Cabine Dupla
Cor: Brance (Sólida)

Ano/Modelo
2020t2021
Opcional: PCR

VEíCULo UTILITÂRIo
DO TIPO
PICK UP, CABINE
DUPLA
capacidade para 05
(cinco)
passageiros 0 km,

ano/modelo
2020t2021 .

1,00 R$
68.000,00

R$
68.000,00

LOIE N" 01 - VEICULO UTILITÁRIO tiDO PICK UP CABNIE DUPLA

I

I

I
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bicombustível flex,
direção hidráulica,
sistema de freios abs,
airbags, ar
condicionado dê
frabrica, vidros e travas
elétricas, protetor de
caçamba, capacidade
do tanque de 55 litros,
potência de 101cv (g) e
'Í014cv (e), insufilmê,
jogo de
tapetes
embonachados, Íádio
am/fm êntrada
pendrive e auto
falantes nas portas e
demais equipamentos
exigidos pelo

Contran/Denatran.
Licenciados com 1o

emplacamento por

conte do fornecedor e
prazo de garantia de
36 (trinta e seis)
meses, sem limite de
quilometragem, sendo
que os três primeiros

meses compreendem
a garantia legal e os
demais a garantia

contratual.

Demais itens de série e opcional

Itens de série:
SAVEIRO ROBUST CS - 104CV / 101CV, POTENCIA: 100% ETANOL / 100%
GASOLINA,
"Abs"-freios com sistema antitravamento,
"Easy trunk'-sistema de abertura eletrica da tampa traseira pelo logotipo,
"Ebd' -freios com dastribuicao eletronica de frenagem,
"Ess'-alerta de frenagem de emergencia,
2 airbags (passageiro e motorista),
Alerta sonoro para lanternas ligadas,
Antena no teto,
Apoio lateral para acesso a caclmba,
Banco do motorista com ajuste de altura,
Barra de apoio para carga no teto



8?

Cintos de seguranca dianteiros com pre{ensionador,
Console central com porta-copo,

Emblema "Robust' na tampa traseira,
Estepe sob a câcamba,
Farois simples com mascara escurecada,

Freio a disco nas quatro rodas,
Grade dianteira em preto fosco,
lndicador de troca de marcha,
Moldure nas caixes de rodas,
Painel de instrumentos com conta{iros+velocimetro e marcador do nivel de
combustivel,
Para-choques em preto fosco,
Para-sol com espelho iluminado para motorista ê passageiro,

Porta-objetos nas laterais das portes,
Porta-revistas atras do banco do passageiro,

Preparação para sistema de som com fiação,
Protetor da cacamba,
Retrovisores externos com controle interno manual
Rodas de aco aro 15" com pneus 205/60 Rí 5,

Suporte para celular com entrada usb,

Tampa da cacâmba com amortecedor e chave,
Temporizador do limpador do para-brisa,

Tomada 12v no console central,
Opcional PCR:
. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
. Chave tipo 'canivete' sem controle remoto
. Direçâo hidráulica
. lluminaçáo da caçamba
. Lanterna de freio elevada (brakelight)
. Santantônio (aro de proteÉo da cabine) e grade protetora da janela traselra
. Travamento elétrico sem controle remoto
. VidÍos eletricos
lmportante: Extintor dê incêndio classe ABC, náo incluso na presente cotaÉo
devido nova legislação vigente não possuir mais obrigatoriedade.

lnÍormamos também nesta ocasião, que ne hipótese de virmos as ser distinguidos
com vossa preferência, as seguintes cláusulas e condições irão reger o respectivo
fomecimento, a saber:

No preço proposto estão inclusos os custos dos produtos, despesas de entrega,

encargos e tributos que recaiam sobre o mesmo.

Preço unitário: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)
Preço total: RS 68.000,00 (Sessenta e oito mil Íêais).

| - Precos Unitários ê Global:
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Os pregos apresentados nas propostas serâo fixos e irreajustáveis, respeitando
os dispositivos da lei 8666/93.

O pagamento será efetuado em
conforme Edital.

30 (trinta) dias, após a entrega do objeto,

O pagamento da nota íiscal devê ser feito exclusavamente a Volkswagen do
Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda. Qualquer outra forma de
pagamento, inclusive para o Concessionário Volkswagen não sêrá
reconhecida pela Volkswagen do Brasil lndustria de Veículos Automotores
Ltda.

Os veÍculos de Íornecimento da Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos
Automotores Ltda. gozam de garantia por 03 (três) anos de uso, a partir da data
da Nota Fiscal de venda, independentemente da quilometragem rodade, grggo
para o veículo Amarok, cu.ia garantia é de 03 (três) anos com limite de ate 100.000
quilômetros rodados.

Os serviços de manutenÉo devêm ser realizados a cada 12 (doze) meses ou
10.000 Km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com custos por conta da
CONTRATANTE.

IiIPORTANTE: Para pleno gozo das garantias que abrangem deÍeitos de material
e de montagem, é imprescindível que os serviços de inspeçáo e troca de óleo
se.iam realizados nas épocas previstas no plano de manutenÇão constante no

Livreto de Manutenção e Garantia de cada tipo de veículo e que as mesmas
sejam levadas a termo exclusivamente junto à rede de Concessionárlas
Volkswagen e sejam aplicâdas peçes originais ou homologadas pela Volkswagen.

lV - Assistência Técnica

A Rede de Concessionárias VOLKSWAGEN é formada por aproximadamente 600
of,cinas autorizadas, estrategicamente distribuída por todo o país, oferecendo
atendimento prioritário, Íacilitado por um amplo e completo estoque de peças de
reposiÉo.

ll - CondicÕes de Paoamênto e Reaiustamento de Preco:

lll - Garantia:
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O prazo de entrega do produto será dê §!@!al_C!êC após a assinatura do
contrato/emissão do empenho, conforme Edital.

O veículo será entregue ne Secretaria de Obras, do Trebalho e Geração de

Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes,222, Centro - Nova Santa
Bárbara - PR

Vl - Validade

A presente proposta tem validade de qq.jsessCnltaE!!8, a contar da data da sua

apresentaÉo.

Pagamento via TED ou deposito nâ conta corrente abaixo.
Banco: Banco do Brasil Agência : 2659 - X
Conta Corrente no. 2000 - 1

Código ldentiÍicad or 2023-1
Favorecido: Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda
cNPJ 59. 104.42210001-50

Endereeo para correspondência:
Rua Doutor Brasílio Vicente de Castro, 1 'l 1, Sala 902
Edifício Euro Business
CEP: 81200-526 - Campo Comprido - Curitiba/PR

Estamos cientes e concordamos com todos os termos e anexos do Edital

Atenciosamente,

Unidode An(hieto
Eshodo MorginolVio
Anchiero, km 23,5
cEP:09823-90r
Sõo Bernordo do Compo - SP

o o

Fabio miguêl Laiz

Representante Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387€ I CPF: 311.832.468Â2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (1 1 ) 99657-5197 (11\ 4u7 4476
Íabio.laiz(Avol n.com. br

htto://www vw.com.br

V - Prazo de Entreoa:

Vll - Conta Bancáriâ:

Ln- (.-



85

À
Prefeitura ilunicipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

ReÍ.: Pregão Eletrônico no 101202O

Processo Adm. no 1812020

DECLARAÇÂO

A VOLKSWAGEN DO BR^ASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
í2.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59.104.42210024-46, por
intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçôes legais, declara, para efeito de participação no processo
licitatório PREGÃo ELETRÔNICO No í0/2020, da PrefeituÍa Municipal de
Nova Santa Bárbara, que:

Declara conhecer os termos do instrumento convocâtório que rege a
presente licitação.

Declara que no preço proposto contempla todas as despesas necessárias
ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais,
impostos, taxas etc-), cotados separados e incidentes sobre o
fornecimento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

Unidode Anchieto
ErtÍodo MoíginolVio
Anchieto, km 23,5
cEP:09823-901
Sôo Bernordo do Compo - SP

/.7 Izc- -_1.- Z
Fabio iguêl Laiz

Representante Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387-6 t CPF : 31 1 -832468{2
Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (1 1) 99657-5197 (11) 4U7 4476

c,()

fabio. volkswaqen com.br

htto://www.vw.com.br
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A
Prefeitura ilunicipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

ReÍ.: Pregão Eletrônico n" 1O|2O2O

Processo Adm. no 1812O20

DECLARAÇÃO

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59.104.42210024-46, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçôes legais, vem DECLARAR para fins de participação no processo

licitatório em pauta, sob as penas da Lei que para a prestação de serviços
de assistência técnica, em equipamentos de sua fabricação, indica a

Concessionária Autorizada Luson Veiculos Ltda., sediada na Av. Das
Torres, 141 '1, Vila Palmira, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-360.

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

)
,/)

/i7 / / ,/
,./ ' / -\./u(- Jfn Z--<-t, /

Fabio iriguêl Laiz

Rêprêsentante Legauconsultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.3874 I CPF: 31'|.832.468ô2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veiculos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197 (1'l) 43/'74476
fabio.laiz@volkswaoen.com. br

Unidode Anchieto
Esrrodo Morginol Vio
Anchieto, km 23,5
cEP,09823-901
Sôo Bernordo do Compo - SP

http //www.vw.com.br

Por ser verdade assina a presente.





À
Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbâra /PR

Ref. Prêgão Elêtrônico no 1Ol202O

Procêsso Adm. no 1812020

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Razão Social: Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda.

CNPJ: 59. 1 04.4221002446
lnscrição Estadual: 688.027.7 86.1 1 4

Endereço: Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000

CEP 12.043-000 Taubaté - SP

Representantê Legal para assinatura do Contrato:
Fabio Miguêl Laiz
RG: 32075387{ | CPF: 31 1 .832.468{2
Devido ao cenário brasileiro atual, os representantes legais da WV estáo em casa
(home office)- Sendo assim, solicitamos assinatura do contrato via certiÍicado
digital, visto que os documêntos eletÍônicos produzidos com a utilização de
processo de certificaçáo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto dê 200í, sáo pÍesumidos verdadeiros
em relaÉo aos signatários, dispensando-se o envio de documentos oÍiginais e

cópias autenticadas em papel, ou seja, possuem valorjurídico assêgurado pela

legislação brasileira.

Confira as novas medidas da VW para
protêger nosso time do CoronavÍrus

Por conh da evolução do Coronavlrus no Brasil, a
Vdkswagen informa algumas adaptaçÕes êm sua rolina,
válidas apenas pâÍa €sse momento emergencial.

8?

UnidàdeAnchieta
É5tràda Mârginal Vià Anchietà,
km 23,5

CEP: o9823-901
são 8êrnôrdo do Campo -SP

-

r
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Endereço para Correspondência e remessa de documentos
Rua Dr. Brasilio Vicente de Castro, í 11, Sala 902. Edifício EuroBusiness
Campo Comprido. Curitiba/PR. CEP 81200-526.
Aos cuidados de: Rosiele Fendrichl qerencia(Aqelacprime.com.br

Dados para pagamento:
Banco No: 001. Nome do Banco: Banco do Brasil.
Agencia No: 2659-X Conta Corrente No: 2000-1
Código ldentifi cador: 2023-1
Beneficiário: Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores
Ltda.
CNPJ : 59. 1 04.4221 0001 -5O

Atenciosamente,

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020.

Unidode Anchieto
Eshodo Morginol Vio
Anchiefo, ltm 23,5
cEP:09823-90r
Sõo Bernordo do Compo -SP

z'o J.c /-.
Fabio iguel Laiz

Represêntante Legalrconsultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387-6 t CPF : 31 1.832.468ô2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (1 1) 99657-5197 (11) 43474476
kswaoenfabio côm.br

4 ,,

4
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/íOTABELIÂO DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS E

TíN,Los DE sÃo cAErAilo Do sUL
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FLORIANO FEDRiGHI 
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Substituto da Tabeliã ProcuraÇo que fazl VOLKSU'AGEN DO BRÁSIL
+o Tabel!ão de Notas

NDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
de sáo caetano do

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mi! e dezoito (1U1O12018), nesta Cidade e

Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, nestas notas, perônte mim. Tabeliã, compareceu

como Outorgante: VÍII K§u,ÂGFiI Ô BPÀ§II Í lsÍETÂ rlF VFÍalll ôq AUTOMOTORES LÍDA.D I
com sede na Estrada Marginal da Via Anchieta, km 23,5, Ala 17, baino Andrea Demarchi, em São Bernardo.

do Campo, neste Estado, inscrita no CNPTMF sob o 
^o 

59.1U.4»10001-50, com estabelecimentos fabris

situados na Estrôda Marginal da Via AnchieE, km 23,5, em São Bemardo do Campo, neste Estado (CNPI/MF,

sob o no 5g.704.422tú57{4, Inscrição Estadual no 635.014.699.111); na Avenida Carlos Pedroso da

Silveira, no 10.000, Piracangaguá, em Taubaté, neste Estado (CffPl/MF sob o no 59.L04.42U0024-46,

InsoiÉo Esüdual no 688.027.786.114); na Rodovia Luiz Augusto Oliveira, s/n, kÍn 148,8, Zona Rural, eÍn,

São Carlos, neste Estado, (CNPJ/MF sob o no 59.104.4240B,8-82,InscriÉo EstâdrÉl no 637.123.069.112);

na Rua Antonio Singer, no 6,751, campo Largo Roseira, em São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná

(CNPTMF sob o no 59.104.422101.03-84 e InrrÍSo Estadual no 90.132.763-71) e na Avenida das Indústrias,

s/n, Distrito Industrial, em vinhedo, ne§te Estado (CNPJ/MF sob o no 59.104.42210018-06 e InscriÉo

Estadual no 714.091.550.119), com seu Contrato S'ocial arquivado na IUCESP sob o no 98.658, em 29.07,55,

NIRE 35.213.533.285, e posteriores alterações, sendo a úttima delas, consolidada pelo Instrumento i

Particular de AlteÉção do Contrato Social dê 10.07.2018, arquivada na IUCESP sob o no 358.948/18-6, em.

sessão de 01.08,2018, cuja cópia autenticada 6tá arquivada digitalmente nesbas notas (protocolo

1143/f8-P), neste ato, representada na forma do §4o da cláusula 9a do seu Contrato Social consolidado, por'

seus Diretores: A TOI{IO AFONSO R.EYNAUD DE MELO PIRES, português, casado, engenheiro.

mecânico. portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V.145281-8, inscrito no CPF/MF sob o no

232.045.078-58; e ITiARCELLUS PUIG, brasileiro, casado, adminiskadoÍ, portador da Cedula de Identidade

RG no 13.335.471-4-SSP-SP. inscrito no CPFIMF sob o no 125.927.318-06, ambos com o mesmo endereço

coínercial da Outorgante, eleltos por deliberaSo na Reunião Extraordiúria de Socios. realizada em,

26.04.2018, com a respectÍrd ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - IUCESP sob o no,

246.50U]r8-2, em sessão de 23.05.2018, a qual, por ópia autenticada, está arquivada dígitalmente nestas.

notas (prútocolo 0626/18-P). A Ficha Cadastral Completa, emiüda pela IUCESP nesta data, fica arquivada

digitalmente nestas nobs (protocolo 1278/18-P). Os representant6 da outorgante declaram, sob as penas

da Lei, qúe não existem alterações contratuais consolidadas e eleições de diretorh poste

mencionadas. os presentes, aqui de passagem, reconhecidos como os próprios de que

documentos apresentados, do que dou fé. E. assim, p€la Outorgante e na forma re

que, por este instrumento e na melhor forrTE de direito, nomeia e constitui seus

CUi,zlOL, brasileiro, 6ado, administrador de empresas, portador da Cédula

ALAN
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23.823.350-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 192.754.688-50;
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. . ,l: .".0dàGdffi,'lEtsêto, financeiro, porêdor da cédula de Identidade RG no 44.805.278-7-ssP-sP, inscrito no

:., ; CPF/MF sob o no 365.237.568-82; ALBERfo GRÂVE. brasileiro, casado, ôdministrador de empresas,

:.i= ::portador da Cálula de Identidade RG no 50.555.774-21-5SP-RS, inscrito no CPF/MF sob o no

,., sSo.lal.eoo-l+; aLEssAt{DRO DE SOUZÂ PÂDILHA. brasileiro, casado, contador, portador da cédula de

Identidade RG no 6.,183.334-0-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o no 028.015,549-28; ALESSANDRO

. GONCALVES PAM.'brasÍleiro, casado, administrador de empÍesas, portador da Cédula de Identidade RG

' :: no 8+.598.721-IFP-RJ, inscrito no cPFlMF sob o no 069.760.447-07; ALEX CAMARGOS GoNCALvEs.

r brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG no M-5.666.096-SSP-MG, inscrito no

CPF/MF sob o no 872.394.936-87; ANDERSO TADEU DE PAULÂ GOMES. brasileiro, divorciado,

administrador de empresas, portador da Cálula de ldentidade RG no 1.738.962-SSP-DF, inscrito no CPF/MF

sob o no 559.§2.22L-04; ANDRÉ DE PAM COROTTI, brêsileiro, solteiro, engenhêiro, portador da

Éula de Idenüdade RG no 7.752.353-7-SSP-PR, inscrito no CPFIMF sob o no 008.039.859-67; ANDREAS

GUNTHER, brasilei ro, casado, advogado, portador da Cedula de ldentÍdade RG no 14.500.436-3-SSP-SP,

inscrito no CPF/MF sob o no 101.343.338-61; ANTOilIO MARCOS BASSAN. brasileiro, casado,

mâtemático, portador da Cálula de Idenüdade RG no 16.712.067{-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no

088.316.398-54; CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO UACIEL DÂ COSTA. brasileiro, cásado, administ?dor

,._...1 ;. de empresas, portador da Cedula de ldentidade RG no 669.772-SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o no

. 
-,:1 

+ss.aAS.Zt l-00; CÁssIA RIBEIRo Dos REIS, brasileira, solteira, bacharel em marketing e comércio
'i,t-, exterior, portadora da Cédula de Identidade RG no 29.752.386-7-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o no

í.ri zso.ooz.Daa2; cÁssro JosÉ MArA HRErsEl,tNov, brasileiro, casado. admanistrador de empresas,
: ' : portador da Cedula de'Identidade RG no 4.229.662-7-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o no 708.995.419-68;

CELSO RICARDO DE ARO brasileiro, casadq administrdor de empresas, portador da Cedula de

Identidade RG no 22.201.675-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 118.069.718-95; CHRISTIANO

{:i Hfmxol nfgef nO, brasileiro, solteiro, administíador de empresas, poÍtador da Cálula de Identidade RG

no 2.104.063-SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o no 703.343.311-53; CLAUDEMIR PIIITO DO SANTO

brasileiro, casado, administrador de empresasr portador da Cédula de Identidade RG no

24.667.013-7-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 189.150.308-18; DANIEL VALIANTE. brasileiro. casado,

engenheiro mecánicq portador da Cedula de Identidade RG no 27.243.580-6-SSP-SP, Ínscrito no CPF/MF

.. sob o no 194.467.188-99; DANIELLY SALDANHÂ GRlrP. brasileirâ, casada, administradora de empresas,

- '-: portadora da CáJula de Identidade RG no 7.294.947-SSP-PE. inscrita no CPFIMF sob o n" 065.073.904-37;

. DARCIO TADEU BARONE FAZET{DA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cedula

de ldentidade RG no 17.236.702-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 110.971 EN

DELLABARBA, bÍasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Gdula d

iíÉ&t.+.sst.zl+x-ssP-SP, 
inscÍito no cPF/l'!F sob o no 337.437.238-«);

ti*#-E casado, administrador de empresas, portador da Gdula de IêntirJa

ü;1..1Ê CprlMr sob o no 041.384.83+54; DIEGO IIAHOUKIÂÍ{. brasilr\;'lé

DIEGO CARVÂ

de RG no 5.974

eiro, casado.

gf!§§ CeOuta de Idenüdade RG no 30.084.71+2-ssP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 287.
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PEREIRA SÀ}NPAIO brasiteiro, casado, bacharel em cências da computa@o, portador da Cedula de'

ldentidade RG no 3.466.476-90-SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o no 855.862.265-53; EDUÀRDo SILvÀt{o ,

FILHO, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da Cfuula de Identidade RG no 1.055.621-SSP-DF, 
'nscrito,

no CPFIMF sob o no 552.964.9L149; EMERSON DOS SANTOS AETTIN. brasileiro , casado, contador,.

portadsr da cédula de Identidade RG no 405.606.175.9-ssP-RS, ínscrito no CPF/MF sob o no:

672.797.9LA-34; EVERTOI{ FLAUZINO CARDOSO, brasileiro, solteiro, engenheiro, poÍtador da Cédula de,

Identldade RG no 33.216.976-5-SSP-SP, inscrÍto no CPF/MF sob o no 213.374.158-55; FÁBIO AYUDARTE.

brasileiro, solteiro, economista, portador da Gdula de ldentidade RG no 18.935.266-5SP-SP, inscrito no

4OTABELIÃO DE ilOTAS E DE
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rlrulos DEsÃo cAErANo Do suL
rÀEBl[ sn 6açxJE! t E cáxu[tf lutaEl.,
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CPF/MF sob o no f94.909.478-22; FÁBIO LUIS CATÂPAN. brasileiro, casado, contador,

de Identidade RG no 5.940.958-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 022.295.789-10

ffi§

da Cédula :

FABIO MIGUEL ]

sileiro. casado, bacharel em comunicaÉo social, portador da cedula de Id dê RG no

32..075. {-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 311.832.468-62; FABRICIO COLARES TEIXEIRÂ.

b,rasileiro, soheiro, administrador de empresas, poÊador da Cédula de ldentidade RG

M-7.638.545-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o no &6.182.696-34i GILBERT LIMÂ NOGUEIRÀ DE

FREITAS, brasileirô, casado, engenheiro, portador da Cdula de ldenudade RG no M.876.524-SSP-MG,

inscrito no CPF/MF sob o no 054.157.73717; GISELE APARECIDA BUZO, brasileira, casada, pedagoga,

portadora da Cedula de Idenüdade RG no 25.932.995-2-SSP-5P, anscrita no CPF/MF sob o no

296.365.378-60; GISELE CARRARO DE OLIVÉIRÂ COSTA, brasileira, casada, administradora del

empresas, poÍtâdora da Cédula de Identidade RG no 43.187.913-8-SSP-SP, inscrita no CPFiMF sob o noi

3u.254.548-65; GIULIÂNo MÂcHADo PIÍIEZL brasihiro, casado. engenh€iro, portador da Cédula de

Idenlidade RG no 35.119.331-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 016..166.659-10; GUILHERI'IE DE

REZENDE. brasileirq casado, administrador de empresas, portâdor da Cedula de ldentidade RG no

18.758.799-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no .135.208.638-71; GUSTAVO GEBARA CINOUEGRANÀ.

brasileiro, solteiro, economista, poÍtador da Cedula de ldentidade RG no 7,391.3276'SSP-PR, inscrito nol

CPF/MF sob o no 033.188,67900; HÉLIO CARNEIRO BORSÂ IUNIOR, brasileiro, casado, administradori

de empresas, portador da Cedula de Identidade RG no 5.324.529-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o no

93?..66?.43444; LEANDRO DII{IZ TONDELL bTãsileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula

de Identidade RG n9 25.650.78-8-SSP-SP. inscrito no CPFIMF sob o no ?84.447.278-87; LEONARDO DE

ALMEIDA VERGUEIRO TOSELLO. brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Ceduia del

Identidade RG no 30.014.452-0-5SP-SP, Inscrito no CPF/MF sob o no 280.124.168-75; LUIS GUSTAVO

NICOLuCCL brasileiro. solteiro, administrador de empresas, pórtador da Cédula de Identldade RG no'

32.733.074{-5SP-SP, inscrito no CPFIMF sob o no 302.711.498{9; LUIZ

casado, administrador de empresas, portadoÍ da Cedula de Identidade RG no 22.

no CPF/MF sob o no 165.U4.928-01; MARCELO OLML. brasileiro, casado,

poÍtador da €édula de Identidade RG no 13.2{3.537-SSP-SP, inscrito no CPF/MF so

.i

d'fi?

MÁRIO ANTOI{IO VINHA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, r0

Identidade RG no 44.346.573-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no 356

ffi,
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erovIfrBtfrI'ríÂInEro. brasileiro. casado, tecnologia de projetos, portador da cédula de Identidade RG

no 11.236.796-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o no O3g.g8?.97847i I.{ÂURÍCIO JOSE DA SILVETRA.

br6ileiro, divorciado, administrôdor de empresas, poÍtador da Ceduh de IdentÍdade RG no

10.735.094-SSP-MG, inscrito no CPFIMF sob no 012.346.726-85; MÀuRo RUY ToDA, brasileiro, casado,

enqenheiro, portador da Cálula de Identidade RG no 774.252-SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o no

381.668.521-87; MICHELE VICTORINO NUNES, brasileira. casada, administradora de empresas,

portadora da Cédula de Identidade RG no 7.119.000-5-SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o no 030.199.589-38;

ORLANDO IOSÉ DA SILVA, brôsileiro, solteiro, tecíIologo em marketing, portador da Cédula de

Iôentidade RG no 22.942.959-2-SSP-SP, inscrito no cPflMF sob o no 220.138.318-97; PAULo cEsÂR

SÂRÂUZA. brdsileiro,. casado, tecnólogo da informaÉo. portador da Cédula de Idenüdade RG no

21.930.244-3-SSP-SP, inscrito no CPFIMF sob o no 131.589.128-05; PEDRO ,OSÉ DARIO. brasileiro,

solteiro, publicitario, portador da Cedula de ldentidade RG no 47..+47.681-9-SSP-SP, inscrib no CPF/MF sob

o no 386.300.09861; RAFAEL ALEXAT{DRE MUNÍZ VIEIRÂ. brasileiro, casado. bacharel em marketing,

poÍtador da Cedula de ldentidade RG no 020.797.292-8-DIC-R, ins€Íito no CPF/MF sob o no

105.975.237-97; BAEAEL §g!DIl!_§ogIÀ, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da

Cédula de ldentidade RG no 7.590.948-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o no 041.129.126-25; RICÂR.DO

GONCALVES I,IARTINEZ, bmsileiro, casado, publicitário, portadoÍ da Cédula de Ídentidade RG no

6m.162.570-3-SSP-RS. inscrito no CPF/MF sob o no 418.226.090-20; RODRIGO CAVALHERI LOMBARDI.

brasileiro, casado, publicitário, portador da Cálula de Identidade RG no 25.255.611-2-SSP-SP, inscrÍto no

CPF/MF sob o no 213.093.558-35; RODRIGO PARÂNHOS I.IANTOVAiL brasileiro, solteiro, administrador

de empresat portador da Cálula de Identidade RG no 24.880.903-9-SSP-SP, ins€rito no CPF/MF sob o no

262.910.638-16; ROÍ{ALDO CÂTAPAI{O l,lAIA, brasileio, solteiro, administrador de empresas, portador

da Gdula de Identidade RG no 5.759.469-SSP-BA, inscrito no CPFIMF sob o no 613.802.105-34; SALIII

lônef Ol Sflvl oauasCflo. bmsileiro, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade RG no

1.799.286-SSP-PA, in$rito no CPF/MF sob o no 423.76L.492-15', SERGIO MAURICIO MARTINS

CÀRVALHO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG no

6.700.835-SSP-B& inscrito no CPF/MF sob o no 9.16.083.935-53; e THIÂGO DE AGUIAR SYRIO. brasileiro,

casado, administrador de empresas, portador da Cedula de Identidade RG no 11.279.959-SSP-MG. inscrito

no CPF/MF sob o no 013.568.096-42, todos com o mesmo endereço comercial da Outorgante, com poderes

para: (21O) semprc dois dos outorgados em conjunto, indegendentemente dã ordêm de

nomeação, ou qualquer um deles em conjunto com um diÍetoÍ ou outro procüredor com Poder6
bastante, representar a Outorgante junto a pessoas jurídicas de direito público, órgãos federaÍs, estaduais

e municipôis, pessoas jurídicas de direito privado, bem como pessoas flrsicas autorizadas a adq

diretamente da outorgante, com poderes para assinar contratos d€ compra e venda

preço através de cheques nominativos ou ordens de pagamênto a fiavor da

competente recibo, e dar quitação; prestar e levantar cauSes, ficando os

deimediata prestaÉo de contas à Outorgante; (70) isoladamênte. indepênd
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nomeação, representar a outorgante junto a pessoas juríCicas de direito públíco, órgãos Herais, estaduais

e municipais, parir participar de todas as modalidades de licitaÉo, requerer inscrições e apresentar

propostas, formular propostas e Íazer verbalmente ou por meio eletrônico lances de preço, firmar,

declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e assinar a atâ; e (47) isotadamente,

independentemente da ordem de nomeafq substabelecer o poder (70) acima, no todo ou em partê,

sempr,e com resêrva de iguais poderes para si, sendo vedado o substabelecimento do poder

(21O), no todo ou em paÍte. Ficam ratificados todos os atos, porventura, já praticados pelos outorgados

nos termos deste mandato, vigorará até o dia dez (10) de outubro de dois mil e vintê (2020), Esta

procuração revoga a anteriormente lavrada nestas notas, nas Éginas OO9IO13 do Livro 0775-P

(Protocolo no OO64/17-P), em 12,01.2017, sendo autorizadas todas as anotações que se fizerem

necssárias. E, de como assim o disseram, dou fé, me pediram e lhes lavrei este instrumento, o qual feito, li,

aceÍtam e assinam.Eu, (a) (Pedro Henrique de Araujo Leamaí), escÍevente, colhi as assinaturas. E eu, (a).

(Sílvia Gonçalv6 de Carvalho Dalben), Tabeliã l'itular, a lavrei e subscrevi. (a.a) ANTONIO AFOI{SO.

REYNAUD DE UELO PIRET UARCELLUS PUIG. Custas: Ao Tabelião: R$ 261,48, Ao Estado: R$ 74,30,

Ao Ipesp: R$ 50,84, Ao Imposto Municipal R$ 13,06, Ao Reg. Civil: R$ 13,76, Ao Tribunal de Justiça: R$

17,94, A Santa Casa: 62, Ministério Público: R$12.54, Total: R$ 4,16,54. Nada Mais. Trasladada em

seguida. E (Sítvia Gonçatues de Carvalho Dalben), Tabeliã Trtular, a digitei,

mnferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso

Em resremunho=sYe""" 
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y6ílvia Gonplves de Carvalho Dalben

Tabeliã Tltular
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UnidadeAnchieta
Estíada Manginal Viâ Anchietà,
km 23,5
CEP: 09823-901
São Bernando do Campo-SP
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À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

Ref.: Pregão Eletrônico no 1Ol202O

Processo Adm. no 1812020

DECLARAÇAO
DE CUiltPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - TaubatéiSP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59.104.422J0024-46, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiÇões legais, declara, para os devidos flns e sob as penas da Lei, na

forma do inciso Vll, art. 40. da Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

E por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

,ry / '//z:l , J
/ \- <-J . i z--c--/ /'

Fabio iguel Laiz

RepÍesentante Legauconsultor de Vendas CoÍporativas

RG: 32.075.387ó / CPF: 311.832.46862

Volkswagen do Brasil lndústria de Vêículos Automotores Ltda

Fonê +55 (11) 99657-5197 (11) 43Á74476
@volkswaoen.com

Unidode Anchieto
Ertrodo Morginol Vio
Anchielo, km 23,5
cEP:09823-90r
Sõo Bernordo do Compo - SP

fabio.la .br
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VOLKSWÀGEN DO BRASIL
tt'toÚsrnta DE vEicu AUTOMOTORES LTDA.

c.N.P.J.iM.F. No 59, 1 04.422000't -50

N.l.R.E. 35.2't 3,533.28s

|NSTRUMENTo pARTTcULAR oe n-reRaçÃo Do coNrRATo soctAL
DE í8 DE IIIAIO DE 2Oí7

Pelo presente instrumento pârticular, as paíes abaixo assinadas:

VOLKSWAGEN FINANCE LUXEIUBURG S.A,, sociedade conslituida e existente de acordo
oom as lêis de Luxemburgo, com sede em 291, route d'Arlon, L-1150, Luxemburgo, inscrita no
C.N.P.J./M.F- sob o n0 20.492.265/0001€1, por sua procuradora, Dra. Femanda Cístina Silva,

.brasileire, casada, adv€ada, portadora da Cédula de ldentidade R.G. no 33.619.022{-
SSP/SP, inscrita no C.P-F.IM.F. sob o no 226.760.878-27, @m endereço comercial na Estrada
Marginal da Via Anchieta, Km 23,5, Demarchi, Cidade de São Bemardo do Campo, Estado de
São Paulo, CEP 00823-901 ; e,

EDUARDO DE AZE\rEDO BARROS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
ldentidade R.G. no 4.131.703-SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o no 471,962.468-53, por

seu procurador, Dr. R€ério Luiz Guidugli Varga, brasileiro, soheiro, advogado, poriador de

Cédula de ldentidade R.G. no 25-768.371-9-SSP/SP, inscrito na O.A.B./§P sob no 242.434 e

no C.P.F./1!1.F. sob no 171.429.43&23, ambos com endereço comercial na Estrada Marginal da

Via turchieta, Km 23,5, Demarchi, Cidade de São Bemardo do Campo, Estado de Sâo Paulo,

cEP 09823-901;

na qualidade de únicos sócios da VOIJ(SWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS

AUTOHOTORES LTDA., sociêdade empresária limitada, com sede na Cidadê de São
Bemârdo do Campo, Estado de Sâo Paulo, na Estmda MaÍginal da Via Anchiêta, Km 23,5 - Ala
17, Demarchi, CEP 09823-90'1, inscrita no C.N.P.J.nú.F. sob o no 59.1U.42i,0001-50, com

seus atos constitutivos devídamente aquivados na Junta Comercial do Estado de Sâo Paulo

('JUCESP) sob o N.l.R.E, 35.213.533.265 e última alteração do Contrato Social arquivada na

JUCESP sob o no 9O.4U117-1, em sessão de 21 de Íevereiro de 20í7 ("Sociêdade"); e,

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V., sociedade constituída e existente de

Holanda, com sede em Paleisstraat'1, 1012 RB, Amsterdam, inscrita no

q".
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C.N.P.J,/M.F. sob o no 10.347.1 141000146, por sua procuradore, Dra. Fernanda Cristina Silva,
qualiÍicada acima;

têm entre si justo e acodado atterar o Contralo Social da Sociedade, nos termos e condições
abeixo transcratos:

l. TransÍerência de quotas

1.1 o sócio EDUARDO DE AZEVEDO BARROS retira-se da Sociedade, cedendo e
transÍerindo í (uma) quota de emissão da Sociedade que possui, no valor de RS1,00
(um Real), totalmente inlegrâlizada, com tudo que a mesma representa, livre e
desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas ou gravames, à VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL FINANCE N.V., acima qualificada, que ingrêssa na condição de
sócia da Sociedade, sendo lal transferência realizeda com a expÍesse anuência da
sócia Volkswagen Finance Luxemburg S.4., que renuncia ao seu direito de preÍerência

na aquisifro dessa quota;

1.2 em decorência da atteração ecima, a Cláusula 5e do ContÍato Social passa a ter a
seguinte ÍedeÉo:

"ç!á$u!a 5' -_CAP!!4§SEAL- o capital sociat é de R$ 4.514.747.633,00 (quatro

bilh&s, quinhentos e quataze milh&s, saíeceotos e quarcnta e sete mil, seisc€núos

e tinla e lrés ReaÀ,, totalmente subscnlo e integrclizâdo em diaheiro e bsns,
divklitlo em 4.514.747.633 (quaüo bílhóes, quinhentas e quato,ze milhões,

seíecentos e quarcnta e sete mil, seiscêntas e trinta e ttê.s) quotas, com valot
nominal unitátio de R$ 1,00 (un Real), assim distribuidas:

(i) a sóc,ã VaLKSWAGEN FINANCÉ LUXEMBURG S.A. ê titular de 4.514.717.632
(quatÍo bilho€s, quinhentds e quatuze millroês setec€ntos e quarenta e sete mil,

seiscentas e t7'ÍÍe ê duâs) guotas, no valot nominal totelcle 4.514.747 .632,00 (quatm

bilhões, quinhentos e quatoÀe milhôes, satec€ntos e guareÍJta e sete mit, seisc€ntos
e Unta e dois Reais); e,

(ii) a sócia VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. é titular de 1 (uma)

quota, no valor nominaltotat de R$ 1,00 (un Real)".

ll. ConsolidaÉo do ContÍato Sociâl

inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social, conÍorme

s\
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"CONTRAIE' SOCIAL DA
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEiCULOS AUTOMOTORES LTDA,

Cláu:ula Í3 . DENOiIINACÃO DA SOPTEDADE - A sociêdade empresária limitada, deverá,
sob a dênominaso de '1/oLKSWAGEN DO BRASTL INDÚSTRIA DE VE|CULOS
AUTOMOTORES LTDA-", operar de acordo com es dáusulâs e condiÉes estabelecidas neste
contrato e com os disposiúvos legais aplicáveis e, supletivamente, de amrdo com a Lei no

6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusuia f - EN DERECO DA SEDE SOC IAL - A Sociedadê tem suâ sêde social na Cidade de

Sáo Bemardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Marginal da Vja Anchieta, Km 23,5,
Ala 17, Baino Andrea DemaÍchi, CEP 0982&901.

PaÉorafo Único - FlLlAlS. ESCRITORIOS DE REPRESE NTAGÃO. DEPÓS]TOS FECHADOS

E ESTABELECIiIENTO§ SIIUILARES - A Sociedade poderá, mediante decisão da Direloriâ,
abÍir ou Íechar íiliais, escritórim de representaÉo, depGitos fechado ou estabêlecimentos

similares, no Brasil ou no êxterioÍ.

Cláusula 3a - PRA,ZO DE DURAGÂO - A Sociedade terá duraÉo poÍ prazo indeterminado

PaÉsrafo Único - PAEIICIPAÇÃo E!ú oUTRAS soclEDADE§ - A sociedade poderá

paÍticipar ê outras sociedades, ainda que não seja meio de rêalizar o objeto social.

Cláusula 5" - CAPITALSOCIAL-Oca pital social é de R$ 4.514.747.633,00 (quako bilhões,

quinhentos e quatorze milhôes, setecêntos e quaÍenta e sete mil, seiscerítos e trinta e três

Reais), totalmente subscrito e intêgralizedo em dinheiro e bens, diüdido em 4.514.747.633
(quatro bilhões, quinhentos e quetorze milhões, sêtec€ntos e quarerda e sete mil, seiscentas e

trinta e três) quotâs, com valor nominal un'rtário de R$ 1,00 (um Real), âssim distribuÍdas:

(iii) a sócia VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. é titular de 4.514.747.632
inhentoB e quatotue milhões, sêtecentos e quarenta ê sete mil, seisceÍÍas e

a\
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Gláusula 4" - OBJETO SOCIAL - A Sociedade tem por objeto a fabricação, o comércio, a

importaçâo e a exportaÉo de veÍculos automotores, veÍculos e aparelhos de locomoção ou de

transportê, por têna, água e ar, motores, máquinas e ferÍamêntas, peçâs, componentes,
acessórios, impbmentos ê equipamentos e a prestaÉo de serviçc relacionados com as suas

atiüdades industriais e operacionais.
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trinla e duas) quotas, no valor nominal tolal de 4.514.747.632,00 (quatro bilhóes, quinhentos e
quatoae milhões, setecentos e quârenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois Reais); e,

(iv) a sócia VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V- e titular de 1 (uma) quote, no
valor nominal totâl de R$ 1,00 (um Real),

Cláusula 6" - RESPOIISABILIDADE DOS SÓCIGS - A responsabilidade dos sócios é, de
acordo com o artigo 1052, do Côdigo Civil Brasileiro, restrita ao valor de sues quotas

respondendo todos solidariamente pela integralizaÉo do capital social.

Cláusu le 7a NDIVISIBI LIDAAE DAS QUOTAS E OIREITO DE VOTO - As quotas sáo
indivislveis em relaçâo à Sociedade e a @da uma coÍTesponderá um voto nas Reuniões de
Sóoos.

Cláusula 8" - REUNIÃO DE SÓclOS - Os sóqos Íeunir-se-ão anualmente em Reunião

,Ordinária de Sódos nos 4 (quafo) meses seguintes ao encêrramento do exercício social a fim

de apovar o balanço anual e decidir sobre a destinação dos resultados. Os sócios deverão
reunir-se em Reuniôes Extraordinárias de Sócios sempre que os inlerêsses da Socledade âssim

o exigirem. As Reuniões de Sócios têm o poder de decidir sobre todos os assuntos de interesse

da Sociedade.

10-co Ão DAs REUNI - As Reuniões de Sócios deverão ser convocadas, com
pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data da respective reelização, por quaQuer dos

adminisfadores ou, nos termos do artilo 1.073 do Cod§o Civil Brasileiro, por qualquer dos

socios, mediante comunicaçáo escrita, enviada por carta regbtÍada ou fac-símile, contendo

indicâÉo do local, data, horário e ordem do dh. As convocaçôes para as Reuniôes ê Socios
poderão ser dispensedas, se estiverem presentes sócios Íep.esentando a totalidede do capital

sociel ou se todos os sócios declararem, por escrito, estar cientes do local, data, horário e ordem

do dia.

§?. OUÓRUIí DASIEUNIÔES - PArA que as Reuniôes de Sócios possam se instalar é

necêssária a presênça, em pÍimeira convocaçâo, de titulares de no minimo tÍês quert6 do

caphal social e, em segunda com qualquêr número, e para validamente deliberar, é necessária a
pêsença de: (a) sócic repÍesenÍando, no mínimo, fês quartos do capital social nos casos de (i)

modificaÇão do ContÍeto Social; (ii) incorporago, fusão e dissolução da sociedade, ou cessagão

do estado de liquidação; e (iii) designação dos administradores sócios no Contrato Social; (b)

sócios representando dois terços do capital social nos cas6 de designação de administÍadores

Social ou em ato sêparado; (c) socios representando mais da metade do

casos de (i) designação dos administradores sócios em ato separado; (ii)

ê
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desh'tuigão dos adminiíradores; (iii) modo de remuneração dos adminislradores; e, Crv) pedido

de recuperaçâo judicial; e (d) sócios representando a maioria do cepital social nos demais câsos,
conÍoíÍne dispóem os artigos 1.061 , í .063, 1.074 e 1 .076, do Código Cúil Brasileiro.

§31 - LI\IEO DE ATAS E DIREÇÃO DAS REUNIÕES - A §ociedade terá um livro para registro

das atas das Reuni6es de Sócios. As Reuniôes de Sócios serão dirigidas por um Presidente e
assistidas por um SêcÍetário, escolhidos enbe os Sócios presenlês. As Reuniôes de Socios

tomam-se dispensáveis quando todos os sócios ou quando socio ou sócios representando
percerilual do capital da Socêdade suficiente ao atendimênto do quórum aplicável, decidirem
por esclÍo sob.e a matéria que seria objeto das mesmas Reuniôes, atrevés de instrumento
particuleí.

Cláusula 9:: ADMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE - A Sociedade será adminisÍada por ume

DiretoÍia composta de, no mínimo, 5 (cinco) membros, podendo ser um "DiretoÍ Presidente" e os
demais, "Diretores" sem designaÉo específica.

§ o NOMI EACAO E D ESTITUICÀO DOS DIRETORES . A nomeagão dos Diretores sêrá

consubslanciada em Ata de Reunião de Sócios, ou em oúro ato separado, que consütuirá

evidência suficiente de nomeaçáo e dos poderes dos Diretores, Os Diretores permanecerão em

seus cargos pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser reebitos.

§? - DÉ'[/ERES DOS DIRETORES - Os Diretores distribuirão êntre si as atribuições e funções
administrativas, de acordo mm os cargos por eles ocupados, incumbindo a cada um o
cumprÍmenlo do Conlrato Social, bem como das decisões das Reuniões de Sócios e Reuniões

de Dretoria, a prática de qualquer ato de interesse da adminiíraÉo da Sociedade e a

representação desta perante qua§uer ôrgão público federal, estadual e municipal ou entiCades

indepêndentes.

§10 - Àss U NCÂô nE RESPONS ÂFIII IDÀDF - Todos e quaisqueí documentos de que resultem

responsabilidade para a Sociedade, tais como cheques, contratos ou documentos similares,

serão assinados rcr 2 (dois) DiÍêtores ou por I (um) Diretor e I (um) procurador ou por 2 (dois)

procuradorês, constituídos de acordo @m os termos deste Conlrato Social. A emissão de

duplicatas e o seu endosso pãra cobrança bâncáÍia, caugão ou desconlo, bem como o endosso

de chequ* para depósito em contas bancárias da Sociedade e atos de rotina perante entadades

pr.rHicas ou repartiçês serão válidos com apenes 'l (uma) assinatura, seja de 1 (um) Diretor,

mmo dê 1 (um) procurador, deüdamente constituído com poderes expressos pera tanto.

ES-As proGlraçóes oúorgadas para a repÍesentagão da Sociedade serão

conjuntamente por 2 (dois) Diretores e especiÍicaráo os poderes outorgados,

s
Páginâ 5 de 6

"ir;&!3Tiii;l.B§iirdils
*-otmloam --

w

fr/ I



%



100

podendo, no caso de proorraçáo "âd judicia", incluir os poderes para recêber citaçâo e prestar
depoimento pessoaí. Fica autorizeda também a repres€ntação da Sociedade por procuradores
junto à ICP-Brasil ou órgãos equivalentes para, dentre outros, a emissão e a renovação de
certiÍicados digitais. Coín exceçáo des procurações outorgando poderes "ed judicia", que
podeÍão ser W pÍaza indeterminado, as procurações terão o prazo máximo de duraçáo de 2
(dois) anos. A representação da Sociedade, nos termos deste ParágraÍo 40, far-se-á sempre
através de dois proqJradores, independentemente de ordem de nomeação, exceto para os atos
de representação da Sociedade em juízo e aqueles elencados na parte final do Parágrafo
anterior.

§50 -R UNIOES DE DIRETORIA. Todos os assuntos de importância para a Sociedade serãoE

decididos conjuntamente pelos Diretores, os quais se reunirão sempre que os interesses da
Sociedade determínarem. As reuniÕes de Diretoria serão convocadas pelo Diretor Presidente ou,

. em caso de sua ausência, por qua§uer Oiretor, e serão instaladas com o comperecimento de no

mínimo lÍês Diretores. Cada Oiretor terá direito a um voto nas reuniões de Diretoria e as

. decis6es sêrão tomâdês pela maioria simples de votos dos píesentes. O Diretor Presidente terá
direito ao voto de desempate.

§6P - LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES OE DIREToEA - A Sociedade manterá um livro de

atas das reuniões de DiretoÍia no quel s€rão lavradas refeÍidas atas. As reuniõ€s serão dirigidas
pelo Dketor Presidente e assistidas por um S€cretário, que será indicado peío Diretor

Presiênte. O Secretário pode ser ou não membro da Dretoria.

§7o - EÍú§sÃo pE NoTAS pRoiilssÓ_Bns PARA OFERTA PÚBLICA oE prSrB!.BgrQÁO

- Compete à Dketoria deliberar sobre a emissão de titulos dê dívida para distribuição pública,

induindo, riias não se limitando, a emissão de notas promissórias para ofeÍa Pública de

distribuiçáo. A aprovação de tais assuntos se dará de acordo com o disposto no §5o desta

Cláusula 9",,

Cláusula íO - REÍrlUÀlEFÁCÃO DA OIRETORIA - Os Diretores Íeceberão remuneração

mensal, podendo sêr-lhes atribuída, também, remuneracão adicional de desemp€nho, não

condicionada à apuraSo de lucro no exerclcio-

Cláusula 11 RCíCIO SOCIAL - O exercÍcio social terá início em primeiro de janeiro e

terminârá em trinta e um de dezembro de câda ano.

- Ao têrmino de cada exercício social será

belanço e demais demonstÍa@es financeiras, com observância das

legais aplicáveis. Após terem sido Íeitas as necessárias amortizaç6es'

s
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deprêciaçóes e provisfus, a Reunião Ordináía de Sócios decadirá sobíe a destinaçâo do lucro
lÍquido.

PAÉEÍAfO ÚNiCO - BALANÇOS INTERTIEDIÁRIOS E DISTRIBUICÂO DE LUCROS. AICM dO

balanço anual, a Sociedaê levantará, ainda, balanços trimestrais, podendo, por decisão da

Reunião de Sócios, efetuar a distribuição de lucros com bas€ nêsses balanços-

Cláusula í3 - AUDITORES EXTERNOS - A Sociedade terá os seus livros e contâbilidade
auditados e o balanço anual e demais demonstrações financeiras certificadas por auditores
extemos indicados pelos sócios.

cláusula t4 - CESSÃO DE OUOTAS - Nenhum sóqo alienará ou de qualquer marEira
transferirá qualqugr das suas quotas sem o prévio consentimento de sócio ou sócios
Íepresentando a maioria do capital social.

Cláusula 't5 AL DO CONTRÂTO SOCIAL - Este Contráo Social poderá ser
liwemente alterado por decisão tomada em Reuniáo de Sócios, observado o quórum previsto no

§?, da Cláusula 8€.

Cláusuta í6 - RETIRADA, TORTE OU EXCLUSÃO - A retiÍada , morte ou exclusão de sócio ou

sócios reprêsentendo a minoria do capital social não dissolveÉ a Sociedade, que pÍossegui.á

com os Íemanescêntes, a menos que o sócio ou sócios rêpre§entando a maioria do capital

social resolva(m) lquH+la.

Cláusula 17 - LIQUIDACÂO - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou
por dêcisão de sócios representando a maioria do capital social.

Cláusula tS - EXCLUSÃO DE SOCIO - Por delibe ração de sócio ou sócios represer*ando a

maioria do capital social, qualquer socio poderá ser excluido da Sociedade, por justa causa,

ceÂâefuada por atc de ine5jável graüdade, nos termos do artigo 1.085 do Codigo Givil

Brasileiro.

Cláus ula í9 -TRANSFORHAGÃO E CISÃO. A Sociedade poderá ser trânsformada de um tipo
jurídico em out!, bem como @rá s€r obieto de cisão, estando ambas as op€rações sujêitas e

deliberaçáo tomada em Reunião de Sócios, por voto de sôcio ou sócios repíesentando a maioria

6
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Cláusula 20 - FORO DE ELEICÃO - Para todas as questóes oriundas deste contrato ficâ, desde
já, eleito o Foro da Comarca de Sáo Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com exclusão

de quelquer outro, por mais p{ivilêgiado que seja."

E, por estarem assim justas e contratadas, es partes assinam o presente instrumento em 4
(quatro) vias, de igual forma e teor, na presençâ de 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas.

São Bemardo do Campo, 18 de maio de 2017

t\

F-dà"
VOLKSWfuEN FINANCE LUXEMBURG S.A.
p.p. Fernanda Cristina Silva

^F-}hP
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.
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eoueRbo oe azeveflo snnnbs
p.p. Rogério Luiz Guidugli Varga

T nhas:

,ti"!--

31.650-000 " eoqu.lrao - Cunrihà . pi

* tldes

.-- 0 6 i,tAto 2ozo -^

2.

Nome: Nilo de Moura

RG: 27.507.07SX§SP/SP
CPF/MF: 269.934.71&33

2 I JUI 2017
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Nome:: Regina da R. D. Cruz
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VOLKSWAGEN DO BRASIL
rNoúsrara oe veicuL AUTOMOTORES LTDA.

cNPJ/MF No 59. 1 (N.4220001 -50
NtRE 35.213.533.285

lu ol neunlÃo ExTRAoRDtNÁRh oe sôcros
REALIZÂDA EII 29 DEABRIL DE 2OI9

VOLKSWAGEN FINANCE LUXEHBURG S.4., sociedadê constituída e existente de ecordo com

as leis de Luxemburgo, com sede em 19-21 route d'Arlon Bloc B, L-8009, Strassen, Luxemburgo,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 20.492.265/0001€1, poÍ sua procuradora, Dre. Femanda Cristina

Silva, brasileire, casada, advogada, portadora da Cédula de ld n" 33.619.022-0/SSP-
SP, inscrita na OABISP sob nô 298.138 e no CPF/MF sob com endereço

comercial na Estrada Marginal da Via Anchieta, Km 23,5, Dem hi, São Bernardo do
- Campo, Estado de Sâo Paulo, CEP 09823-901; e,

. VOLKSWAGEiI INTERNATIONAL FINANCE N.V., soc,edade conslituída e existente de acordo

com as leis da Holanda, com sede em Paleisstraat 1, 1012 RB, Amsterdam, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 1O.Y7.1141C0,01-6ô, por seu proo:rador, Dr- Rogério Luiz Guidugli Varga, brasileiro,

casado, advogado, portador da Cédula de n" 25.768.371-9-SSP/SP, inscrito na

OABXSP sob n" 242.434 e no CPFIMF sob m enderêço comercial na Estrada

Marginal da Via Anchieta, Km 23,5, Demarchi,

Paulo, CEP 0982&901;
Bernardo do Campo, Estado de São

na qualidade de únicos sócios da VOLK§WAGEN DO BRASIL ]NOúSTRIA DE VEiCULOS
AUTOTOTORES LTOA., sociedade êmpresária limitada, com sede ne Cidade de São Bemerdo do

Campo, Estado de Sâo Paulo, na Estrada Marginal da \Ía AnchÉta, Km 23,5 - Àla 17, Demarchi,

CEP 09823-901, inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.104.422JOOO1-50, com seus atos constitúivos
devidamente arquivadoà na Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo CJUCESP) sob o NIRE

35.213.533.285 (a "Sociedade"), reunidos na sêdê sociâl da Sociedade, nesta deta, às 08h00,

deliberam, por unanimidade, o que segue;

(i) eleger o Sr. iiARKUS KLEI ANN, alemão, casado, erBenheiro, portador da Cedula dê

ldentidade pare Estrengeiros RNE no G141455-H, inscÍito no CPF/MF sob o no 237.755.O78-02,

com endereço comercial na Estrada Marg inal da Via Anchieta, Km 23,5, Cidade de São Bemardo

do Campo, Estado de São Paulo, oara ocupar o cargo de DIRETOR , com prazo de
st

iô 226.760-878-z

171.429.43+23

"'..\

mandato até 26 de abril de 2020',
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V33722$S, inscrito no CPF/MF sob o no 227.887.448-97; DIRETORES

REYNAUO DE ÍllELO PIRES, português, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de
ldêntidade para Estrangeiros R.N.E. no V445281-8, inscrito no CPF/MF sob o no 232.045.07&58;
TARCELLUS PUIG, brasíbiro, cesado, administrador, po.tâdot da Cédula dê ldêntidâdê
RG no 13.335.47!4-SSPISP, inscrito no CPF/MF sob o no 125.927.318-06: OUVER SCHtttllDT,

alêmão, casâdo, administrador de emprêsas, portâdor da Cálula de ldentidade pera EstraÍEeiros
RNE no G414317-8, inscrito no CPF/MF sob o no 086 .742.601-2A; e f,,ARKUS KLEI ANN, alemáo,

casado, Engenhêiro, poÍtâdor da Cédulâ de ldêntidade para Esbangeiros RNE no G14145+H,
inscrito no CPFruF sob o no 237 .755.878-02, todos com o mêsmo endereço comerciel da
Sociedadê.

' Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presêÍne docuÍnento que, lido e achado coníorme, íoi poÍ

todos assinado.

São Bernârdô do Câmpo, 29 de ebril de 2019

d#*he')rur 'sFernanda Cristina §ilva
Secretáíia da Mesa
OAB/SP no 298.138

SOCIOS:

VOLKS/VAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A
p.p. Femanda Cristina Silva

Érú5|o
aãic'co & cópa

{*r^a L.*^ ü }*
volrswadrrl rurent,utÍroruar-\FTNANoE N.v
p.p, Rogério Luiz Guidugli Varga
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, Srs. ANTONIO AFONSO

1UcEsê

1 g JUü ?0le

(li) considerando â delibeíaÉo acima, ráificar a composiçáo da Diretôria da Sociedede, com prazo

dê mendeto âté 26 dê abril de2O2O, a saber: p!§f[QB;PB!§!Q!Nf!, Sr. PABLo ROIAN Dl St,

argenÍino, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade pere Estrangeiros RNE no

I
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TERMO DE POSSE

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 08h00, na sede

social da Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda.

("Sociedade'), nâ Estrada Marginal da Via Anchieta, Km 23,5 -Ala 17, Demarchi,

na Cidade de São Bemardo do Campo, Estado de Sáo Paulo, CEP 09823-90Í,

compareceu o Sr- Markus Kleimann, alemão, casado, engenheiro, portador da

CáCula de ldentidade para Estrangeiros RNE no G141455-H, inscrito no CPFiMF

sob o no 237.755.87ü02, @m o mesmo endereço comercial da Sociedade.

sendo eleito Diretor da Sociedade, na Reunião Extraordinária de Sócios

tealizada nesta data, para formalização da investidura no respectivo cargo, poÍ

meio da ra deste Termo de Posse.

Markus Kleimann
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIIIIENTO

De acordo com o quanto estâbelecido no artigo 1011, § ío, do Código Civil

Brasileiro, eu, Markus Kleimann, alemáo, casado, engenheiro, portador da

Cédula de ldentidade para Estrangeiros RNE no G141455-H, inscrito no CPFIMF

sob o no 237.755.87842, com endereço comercial na Estrada Marginal da Via

Anchieta, Km 23,5, Demarchi, na Cidade de São Bemardo do Campo, Estado de

Sáo Paulo, CEP 09821901, assino a presênte declaração maniÍestando

concordância com a designação da minha pessoa para o c€rrgo de Diretor da

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda., sociedade

empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.104.4220001-50,

declarando, para os efêitos legais, que náo estou impedido de exercêr a

administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaÉo, ou

por se encontrar sob os efêitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra as normas de defesa da

conconência, contra as rela@s de @nsumo, a fé pública, ou a propriedade.

Firmo a presenle declaração para que produza os efeitos legais ciente de que,

no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o

registro do comércio o ato a que se integra esta declaraçáo, sem prejuízo das

açÕes penais a que estiver sujeito.
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VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA,.
C.N. P.J. M.F. n" 59.1 04.42210001 -50

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA,
REALIZADA EM 1O DE MAIO DE 2OO2

HORA E LOCAL: aos 10 dias do mês de maio dê 2002, às 10:00 horas, emDATA
sua sede social, na Estrada Marginal da Via Anchieta, Km 23,5, Ala 17, na Cidade
de São Bernardo do Campo , Estado de São Paulo. PRESENçA: Srs. Herbert
Hubert Demel, Winfried Vahland, Berthold Krueger, Ricardo Luiz dos Santos
Carvalho, João Francisco Rached de Oliveira e Carlos Alberto Salin. CWPOSIçÃO
DA MESA: Eduardo de Azevedo Barros , Presidente e Fernanda de Almeida Braga
Pacheco, Secretária. BREVE HISTORICO: os Diretores, deliberaram aprovarr em
Reunião de Diretoria, realizada em 10 de agosto de 1.973, a instalação de um
complexo industrial na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Av. Carlos
Pedroso da Silveira, 10.000, CEP 12043-000. Dito ato societário está registrado
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no 524.670, em sessâo de
23 de outubro de 1.973. DELIBERAÇOES: por unanimidade, os Srs. Diretores
presentes apiovaram a convalidação do ato referente à abertura da Íilial situada na
Cidade de Taubaté, a fim de obter o Número de lnscrição no Registro do Comércio -
NIRE, inscrição esta não conferida até a presente data. Ficam, outrossim, desde já
ratificados todos os atos anteriormente praticados pelos adminístradores da
sociedade, no que se reÍere à matéía ora aprovada, bem como aprovados os ditos
administradores a proceder a todos os atos necessários para a regularização de tal
filial perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esla Reunião, da
qual se lavrou a prêsente ata que, lida e achada conforme, foi assihada por todos os
presentes. São Paulo, 10 de maio de 2002. ASSINATURAS: Herbert Hubert Demel,
Winfried Vahland, Berthold Krueger, Ricardo Luiz dos Santos Carvalho, João
Francisco Rached de Oliveira e Carlos Alberto Salin.

CediÍico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio

rnanda de AI e ida
ecretária da Mesa

56 .7 26/02-8 Irro

O.A.B./SP no 135.759

raga Pacheco
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.À/orJíswAcEN Do BRASTL
'l------.-1-.--INDUSTR]A DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

"t j I

C.N.P.J. No 59.'t04. 422t0001 -50

N.t.R.E. No 35.213.533.285

arn on neuNrÀo DA DTREToRtA

REALÍZADA EM 18 DE AGOSTO BE 2014

DATA. HO E LOCAL Aos dezoito dias de agosto de 2014, às th00, na sede social da VOLKSWAGEN DO

BRASIL INDÚSTRIA DE VEíGULOS AUTOMOTORES LTOA, ("Sociedade"), tocatizada na Cidade de Sâo

BernaÍdo do Campo, Estado de São Paulo, na Estfada MaÍginal dâ Via Anchieta, Km 23,5, s/n, AIa 17, Baiío
Demaíchi, CEP 09823-90í. PRESEI,ICA: A totalidade dos membros da Diretoria da Sociedade.

COMPOSICAO DA MESA: Presidente: Sí. Thomas Schmall; SecÍetáíio: DÍ. Eduardo de Azêvedo Barros.

ORDEM OO DIA: DelibeÍaí acêrca da das ati./idades secundárias das filiais localizadas nas Cidades de

Vinhedo, Taubaté e Sáo Carios, arnbárs no Estado de Sâo Paulo. qELIBEBÂçOES: por unanimidade, os Srs.

presentes aprovaÍam (i) a inclusâo das alividades de sêrviços de engenharia, de processamento dê dados,
serviços. contábeís, avaliação de conhecimênto ê treinamento empresarial, locação clo bens móvels e
ensino de idiomas, além das atividades iá cadaslÍadas, parâ as filiais da Sociedade localizadas no Estado de

Sáo Paulo, (a) na Av. das Indústrias, s/n, Distrito lnduskial, CEP 13280-000, Cidads de Vinhedo, Estado de

São Paulo (NIRE 35-902.690.247 e c.hl.P-J./M.F. sob o n' 59.í04.4220018-06); (b) na Av. Caílos PedÍoso da

Silveira, 10.000, Bairro Piracangaguá, CEP 12043-000, Cidade de Tauható (NIRE 35.902.462.040 e inscrita

no C.N.P.JJM.F. sob o n' 59.104.42210024-46\i e, (c) na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, sln, Km 148,8,

PaÍque Tecnológico, CEP 13573-902, cidade de São Carlos (NIRE 35.901.798.630, inscíta no c.N.P.J./M.F.

sob o n'59.104.42210098-82); e (ii) a inclusâo do CNPJ de filial da Sociêdade nos documentos de registro da

Junta Comercial, qual seja, EstÍada MaÍginal da Via Anchieta, Km 23,5, s/n, Bairro Demarchi, Cidade de Sáo

Bernardo do Campo, Estado de Sào Paulo, inscÍita no C,N.P.J.,M.F, sob o no 59.104.42210057'04 {NIRE

35.90í.297.23í ). Ficam aprovadas, outrossim, todas as demaís providências perante repartiçóes públicas

federais, estaduais e municipais, e Íatificados todos os atos porventuÍa praticâdos até a presentê data,

Íelativamente às riliais constantes da pÍesenle. Enceríamento: Nada mais havendo a tÍatar, foi encerrada esta

Reuniáo, da qual sê lavrou a presente âta que, lída e achada confome, Íoi assinada poÍ todos os presentes.

São BeÍnardo do Campo, 18 de agosto de 2014. Thomas Schmall, PÍesidente da Mesa; Eduardo de Azevedo

Barros, SecretáÍio da Mesa, O.A.B./SP no 32.731 ASSIN TURAS: Thomas schmall, Carsten lsensee, Josef

Baumann, Otlo ManÍÍed Joos, Holger KarlWilhelm Rust

CeÍtifieo que a presente ata ê cópia fiel da lavÍada em livro pÍóprio

ÉR

Thomas Schmall

Presidente da Mesa
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08to1t2020

T,INISTÉRIO DA FAZENDA
Sec.etaria da Receita Federal dô Brasll
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEOERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ: 59.í04.42?000í -50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do aí. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tíbutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins de cerliÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
êm Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execuÉo Íiscal, ou objeto de decisão judicial que detêrmina sua desconsideraÉo para fins
de certificaÉo da regularidade fiscal.

Certidão mm base na PoÍtaria conjunta RFB/PGFN n' 1 .751, de 2fi0a014
Emitida a 2311212019 <hora e data de Brasília>
Válida
Código rtidáo: D2E0.CD92.'t C09.9142
Qualquer a invalidará este documento

Otrservaçães RFB:
contribuinte possui arrofamento de bêns, conforme Lei ^" 9532/199-l .

s

conlrole da

23:28:49 do
20t06t2020.

ra ou

1t1

109

Conforme disposto nos aÍts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mêsmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íilaaas ê, no caso de ente federetivo, para
todos os órgãos ê Íundos públicos da administração direta a elê vinculados. Refêre-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive âs contribuiÉes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo únicodo art. 11 da Lei n'8.212, de24dejulhode 1991.

A aceitaÉo desta ceÍtidão está condicionada à veriÍicâção de sua aulenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.9ov br> ou <http:/ v\M .pgfn. gov.bÊ.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FÁZBNDÀ E PLANEJÁMENTO
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRÀÇÃO TRIBUTÁRIA

DELEGÁCIA REGIONAL TRIBUTÁRIÁ DE TAUBATÉ_ DRT-03
POST O FISí:,IL DE 1Âl lItA I'É

TÉv.sla Rochi 
^ríôDiô 

Bürã{l. no 50 - Jd. S.ftÉ Mari. , AàsbâÉ sp
I I - líO8.:0r0

I I.clLHA úNícÂ :
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CERTIDÃO POSITIVÀ COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ BASE; 59.104.4?2
RÂZÂO SOCIÁL: VoLKSWAGEN Do BRASIL ]NDÚSTRIA DE VEÍCULoS ÀUToMoToRES LTDA

A PRESENTE CÊRTIDÃO CONTEMPLA APENAS A PESQUISA DE DÉBITOS RELACIONÂDOS AO
ESTAAELECIMENTO ÂCIMÀ REFERENCIADO, NÃO CONTEMPLÁNDO OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS
DÂ I!,I ESMÂ EMPRESA.

CERTIFICO QUE CONSTAM DÉRI]OS FISCAIS RELATIVOS AO I(.MS. INSCRIToS NA DivIDA ATIvA,
ATÉ A DATA D! EMISSÂo DESIE DoCUMENTo, CoM ExIGIBILIDADE SUsPENSA, A sÁBER:

- CNRI.: 59 .104.42210024-46 LE.: 688.017.786.114 CDA 1.060.998.425. 1.166.856.585. l.l6l.37l-614.
1.2A2.561.982, 1.r57.68r.458 E 1.006.884.329 0BS: CERTID^O DE DiVIDA AI tVA COM 

^EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUTORIZADA A E,MISSÃO DA PRESENTF- CI]RTIDÀO PI:LA
PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ, NO GDOC N' I 2550.I3 868/2020,

***+,*+****+*3**+**,.)a,t,f+,t*,a*******+*+****+*+++****+**+*tr,****

FSElSel
**:i*,*,4.***l.í.a**)t+******t*+***+*****rl*,!,t**tartt*!t*+*:t,*l|tt*,*,4t,]:i*
**)*a**:t***************+**a****1*+**+)t**t.t)a***!a****rr**a+*****1**

oRs : roRÂM sol-tclÍ^Dos E PEsQtitsADos DÉBtTos DE tcMS tNSCRITos NA t)tvtD-A ATlvÁ. A PRr,sliN üi c[R l|D^() NÂ{] coNTEMPL^
.{ pEsQus^ D[ DEBITOS DE ICMS NÃO INSCRTIOS N^ t)tVI)^ 

^ 
t]V^. I)r] OU.|'ROS I RIAUTOS (tCM. lPV,{ T^XAS- ITCMD I t] At (C^USÁ

MORTIS E DOAÇÔ[S)) E DI' MULI'AS.

FINALIDADE: LICITAÇÃO (r(n{r'ARrA cAÍ N." 2orree8. ÁRT. r.. rNC l)

I- A PRESENTE CERTIDÀO SO É VÁLIDÂ EM RELAÇÀO AO INTERESSADO E DEMÂIS DADOS INDICADOS.
2- FICÂ RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXÍGIR. A QUALQUER TEMPO. CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS QUE VENI]AM A SER APURADOS.
FISCALIZAÇAO E SERY A FOI RECOLHIDÂ NOS TF:RMOS DA LEGISLAÇÃO3. A TAXÀ DE

VICENTE.
4. PRÁZO DE VALIDADÊ DT\ CERTIDA (SEIS) MESES NFORME PORTARTA CAT N" 20 DE 0l i0.1/98 (DOE t)ll

02/04/9E

PROCE!§O GI)OC DI EITTSSÀOi t-OC,\I, I; DÂ'TÁ DE EMISSÀO

t2i50,l]868,010 IÚSTO FISCA].,TAUBA 0.t tÉ FEvERItR() !)L l0:0

IiMITIBí) POR:

ROSÂr-*GIILÂ FRA A FILOGONIO SILVA

R t ,'-

EDUARDO FAVARO DIr
TÉCNICO DA FÂZENDA ESTADUAL AGENTE FISCÂL Dtr RENDAS

IllD^

icoNTRIBUtNTE: VOLKSWAGEN DO BRÁStL tNDUSTRtA DE VEiCULOS AUTOMOTORES LTDA

itNScRtÇAoESTADUAL:688.027_786.114 c.N.p.J.:59.t04.422to024-46

i strulçÃo c,roÁsrRAl: ATrvA DÂTÁ rrA r.E. No ESTADo: 03i09/1s73

^.:DRT: DRT.O]. VALE DO PARAIBA. POSTO FISCAL: PF-TAUBATÉ

//i-./. :

;
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Prefeitura Municipal de Taubaté

ESTADo oe sÃo PAULo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERT|DÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS IIiOAIUÉR|OS NTO: 5080/2020

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do
Município de Taubaté, usando das atribuiçÕes que lhe
são conferidas por Lei;

C E R T I F I C A, que consta nos assentamentos do Cadastro

lmobiliário desta Municipalidade, que o imóvel cadastrado sob no

46137001001, lançado em nome de VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA,

localizado na .,carlos pedroso da silveira, av,10000 PIRACANGAGUA -

TAUBATE-SP Cep: 12045-000, Lote, da Quadra, desta cidade, Estado

de São Paulo, NADA DEVE ate a presente data, com referência aos

tributos lançados sobre o imóvel.

A presente certidáo valida por um prazo de 60 (sessenta) dias após

sua emissáo. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de

Taubaté exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

2510512020 às '10:15:3

em confoÍmidade com Dêcrêto número í2.396/201í, e, sua validade é

desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na

endêreço http://taubatê.sp. gov.br

Número dê contÍolê : 7c74oa0690ô2730b750608e81afi!13c6

A veraci

AVENIDA NRADENTES, 5ã . CENTRO - CEP ,t 2íBO.IM . TELEFOI{E 3625{q'0.

ffi.",>A,
( dê 60 dias. 

.,/

Tauba(é



lLZ
Prefeitura Municipal de Taubaté

EsrADo oe sÃo PAULo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERIOÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS I,IOEITÉROS NrO:172712020

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do
Município de Taubaté, usando das atribuiçÕes que lhe
sáo conferidas por Lei,

C E R T I F I C A, que a empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL

LTDA, estabelecida na , Município de Taubaté, Estado de São Paulo,

atividade INDUSTRIA , inscrita no

cadastro mobiliário sob o no .000000005248/74 e CNPJ

59.104.4221002446, NADA DEVE com referência a TRIBUTOS

MOBILIARIOS, ficando a presente Certidâo válida por um prazo de 180

(cento e oitenta ) dias após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da

Prefeitura Municipal de Taubaté, cobrar qualquer dívida de

responsabilidade do contribuinte acima qualificado, que vier a ser

apurada, mesmo referente ao perÍodo compreendido nesta certidão..

Tau
!

3010412020 às 10:55:33

Certidão emitida ê DecÍêto númeÍo 1'1.912 12009, em 06/05/2009 e,o
sua validade é '180 (cento ê oitênta
A vêracidade certidão está onada à vsÍificação de sua cópia original na
lnternet, no en gov.bÍ

Númêro do controlo : 459cebac2c5b33ôf900cô99egd3ed1ô5

AVENIDA NRADENTES, 5Z' - CENTRO - CEP í 2O3GI8O . TELEFONE 3ô25{OOO.
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Câ.'XA
XAIXA -ÕON.-}M::A FÊDÉRÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: s9.LO4.42210024-46
Razão SocialíoLKSWAGEN Do BRASIL IND DE vEtc AUToMoToRES LTDA

Endereço: AV CÂRLOS P.DA SILVEIRA 10000 / QUIRIRIM / TAUBATE / sP / 12043-
000

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

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

Vatidade:18/03/2020 7s/o7 /2020

16083360958329

Informação obtida em l3/04/2O2O 08:41:09

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

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsí 1t1

Emitido em atendimento._a rq:eífiIitâq(o judicial.

Certificação Número:
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t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TiIULO DO ESTABT LICIUEMTO{NouL oE FANTÁSIA,

DEMAIS

EROOEI
59-104.122JOO211$
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÀTA DE ABERTURA

2 O7l19U

NOME EMPRESÁRIAL

VOLKSWAGEN DO BRASIL INOUSTRIA DE VEICULOS AUTO'IOTORES LTDÂ

VEL (EFR)

S

ATIVÂ

CAOASÍRAL

c! DA ATIVIOAOE

29.10.7-0í - Fabricação de automóvêis, camionetas e utililários

cóDIGo E DESCRIÇÁo DAS ATIvloÀDES ÊCoNôUEAS SECiJNDÁRIAS

63,'lí.9-00 - Tratamento de dados, provêdore3 de sêrviços de aplicaçáo e sawiços do hospgdagem na intêm€t
69.2G,6.0'l - Atiyidades de contabilidad€
85.9$6.0{ - Trêinam€nlo em desênvo}elm€nto proÍlsslonal ê geEncial
68.226{0 - Gêstiio e administrâçáo da propriêdadê imoblllária
85,93-7{0 - Ensino de ldlomas
7í.t2.0.00 - Sêrviços d6 engêrhaíe

É OÁ NATUR"Â JU

206-2 - Sociêdade Emprêsária Limitadâ

NUMERO

10000

CEP

í 2.0.(t-000
&AIRRO/DISÍRIIO
PIRÂCANGAGUA

MUNICiPIO

TAUBATE

AV CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA

ENDEREçO ELEIRONICO

COMPLEMENÍO

TELEFONE

lltl13171892

OAIA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL

03tí112005

srTU^ÇÁo ESPEC|ÀL OAÍÂ OA SIÍUAÇÃO ESPECIA!

Aprovado pela lnstÍução Normâtiva RFB n" 1.863, de 27 de dezêmbro de 2018

Emitido no dia 08/05/2020 às l0:2í:/í3 (data e hore de Brasília). Página: 1/'l

SP

1t1
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PODER JT'D]CIÁRIO
JUSTIÇÃ DO TRÀBÀttÍO

CERTIDÃO POSITIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS
COM EFEITO DE NEGÀTIVÀ

Nome: VOLKSWÀGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICITLOS AUTOMOTORES LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS)CNPJ: 59 .:.O4 -422/0024-46

Cert idão
Expedi Ção
Val idade :

de sua ex

n" : 208 20
às 14:46:38
180 (cento e oitent.a) dias, contados da datsa

03 / 202o
L4/09/2020 -
dição.

Dú../ida6 ê sugêstõea: cndtêts!. jüs.br

certifica-sê que vorKswÀGE!Í Do BRÀgrL rNDugrRrÀ DE vErcuLos ÀIrrot{oroREs
I,TDÀ

(líÀTRIz E PrLIArs) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"
59.104 .422/OO24-46, CO§STÀ do Banco Nacionaf de Dêvedores
Trabal,hist.as em face do inadimpJ-emento de obrigações estsabelecidas
no(s) processo (s) abaixo, com débito garantido ou exigibiJ-idade
suspensa:
0073800-96.1996.5.02.0462 - TRT 02" Região '*
0185600-L8.1985.5.02.0462 - TRT 02^ Região *

0215500-64.2007.5.02.0462 - TRT 02' Região *

0279500-45.1991.5.02.0462 - TRT 02' Região *i
0033500-62.1991.5.02.0464 - TRT 02' Regi.ão r
0037900-?5.1998.5.02.0464 - TRT 02' Região *
0094900-28.2001.5.02.0454 - TRT 02' Rêgião *

0099000-65.1997.5.02.0464 - TRT 02' Região '
0160500-79.1990.5.02.0464 - TRT 02' Região *

0180200-12.1988.5.02.0464 - TRT 02' Região r
0239000-28.1991,.5-02.A464 - TRT 02' Região *

0125300-85.2002.5.02.01165 - TRT 02' Rêgião +

0l427OO-78.2A03.5.02.0465 - TRT 02' Reg!,ão *

0178100-90.2002.5.02.0465 - TRT 02' Região *
0078500-06.2008.5.06.0003 - TRT 05' Rêgião *
0123500-59.2004.5.06.0006 - TRT 06' Região *

0001610-9?.201,3.5.09.0122 - TRT 09' Regíão *
0000104-52.20L4.5.09.0!22 - TRT 09' Rêgião +

0000373-91.2014.5.09.0122 - TRT 09' Região a

0000549-70.201,4.5.09.0122 - TRr 09' Região '
0001032-03.2014.5-09.0122 - TRT 09' Rêgião r
0001060-68.20L4,5.09.01-22 - TRT 09' Região a

0001334-95.2015.5.09.0122 - TRT 09' Região .
0001409-37.2015.5.09.0122 - TRT 09' Região *

0001590-38.2015.5.09.0122 - TRT 09" Região r



11G

PODER .]UDTCIÁF.IO
.ÍusTrçÀ Do rRÀBÀLHO

0000029-42.2016.5.09.0122 - TRT 09' Rêsião r
0070500-40.2005.5-09-0670 - ?RT 09r Rêgião â

0443100-15.2008.5.09.0670 - TRT 09' Região r
0000155-52.2012.5.09.0892 - TRT 09' Região r

0002638-94.2008.5.09.0892 - IRT 09' Região i
0009500-?0.2007.5.09.0892 - TRT 09' Resião r
0423900-59.2007.5.09.0892 - TRT 09' Regj.ão *

0554700-25.2006.5.09.0892 - TRT 09' Região '
0577800-09.2005.5.09.0892 - TRT 09' Regj.ão *

0000950-04.2010.5.09.0965 - TRÍ 09' Região r
0001140-25.2014.5.09.0965 - TRT 09' Região i
0500100-24.2009.5.09.0965 - TRT 09' Região '
0070000-32.2004.5.15.0102 - TRT 15' Região r
0192900-80.2005.5.15.0102 - TRT 15' Região '
0A01246-28.2010 .5.15 .0102 - TR? 15' Rcgião *
* Débito garantido por dêpósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total dê proceeeoe: 40.
Certidão emit.ida com base no arE - 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabafho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de ? de julho de 2011, e
na Resolução Àdminist.rativa no L47o/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constanEes desta Certidão são de re sponsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuaLizados atê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídi-ca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos o6 seus estabelec imentos, agências ou fifiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORIT{ÀçãO IIdPORTÀIITE
À certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-L, § 2", da Consolidação das Leis do
Trabal-ho) , atesta a exist.ência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

Certidão n" 692A365/2020. Página 2 de 2

DúvidaÉ ê ÉuqestôeÉ: cndt@Est. ius.lrr
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A
PreÍeitura Munícipal de Nova Santa Bárbara
Nova Sentâ Bárbara /PR

Ref.: Pregâo Eletrônico no 1O|2O2O

Processo Adm. no 1812020

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INOUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
í 2.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59.104.4221002446, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuições legais, 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 l6 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observáncia à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no

8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

Unidode Anchieio
Estrodo MorginolVio
Anchieto, km 23,5
cEP:09823-90r
Sôo Bernordo do Compo - SP

7

-:-,---.\/ - 
t' 

-.-- 
<--^4, ,/\-/' Fabio tiguel Laiz

Repr€sentante Legalrconsultor de vendas corporativas
RG: 32.075.3876 / CPF: 31 1.832.46862

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197 (11\ 4347 4476
fabio laiz@volkswaqen.com. br

httD://www wv.com.br

DECLARAçÃO DE INEXISTENCIA OE EMPREGADOS MENORES
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À
Prefeitura Municipal de Nova Sante BárbeÍa
Nova Santa Bárbâre /PR

Ref.: Pregão Eletrônico no 1012O20

Processo Adm. no 1812020

DECLARAçAO DE IDONEIDADE

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOiIOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silvêira, í 0.000 - Piracangaguá - TaubatéiSP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59J04.42210024-46, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçôes legais, declaramos para os fins de direito, na qualidade de
Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão
Eletrônico N.o 10/2020, instaurado por este município, que não estamos
impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

Unidode Anchieto
Esrrodo MorginolVio
Anchieto, km 23,5
cEP,09823-901
Sõo Eernordo do Compo - SP

,/ r .>..-
, r' c- -i'o <--c-' q--/-

' Fabio iguel Laiz

RepÍêsentante Legalrconsultor de Vendas Corporativas
RG: 32.075.3874 I CPF: 311.832.46842

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197 (11) 43474476
fâbio.laiz(Avol en.co m.br

-
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A
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

Ref.: Pregão Eletrônico no 1012020
Processo Adm. no '1812020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCh DE FATOS IMPEDITIVOS

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubate/SP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59J04í2210024-46, por

intêrmédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçáo no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020.

Unidode Anchieto
Estrodo MorginolVio
Anchiero, km 23,5
cEP,09823-901
Sõo Bernordo do Compo - 5P

,/ /-'-l "Fabio iriguel Laiz

-/ A, ,/

Representantê Legalrconsultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387-6 I CPF : 31 1.832.468€2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (í 1 ) 99657-5197 (11) 43Á74476

Íabio laiz@volkswaoen.com.br
http://www. vw.com.br

1



À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, "10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n" 59JU.42210024-46, por
intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçóes legais, declara, para efeito de participação no processo
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No'10/2020, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro sociêtário 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 Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presênte

Taubaté/SP, 28 de maio de 2O2O

Unidode Anchieto
Esrrodo Morginol Vio
Anchiet, km 23,5
cEP:09823-90r
Sõo BeínoÍdo do Compo - SP

o J.e z--, (--____

I F^bio miguel Laiz

Representantê Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387S I CPF'. 31 1.A32.468{.2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (1 1) 99657-5197 (111 43r'.7 4476
fabio.laiz n.com

http://www.vw.com. br
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Ref.: Pregão Eletrônico no 1O|2O2O

Processo Adm. no 1ü2020
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PODER JUDICIAR!O
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtOÂO ESTADUAL DE OtSTRIBUTÇÔES CíVEIS

9581674

oERTIDÁO tf : 9966r'7

A âutenticidade desta certidão poderá ser mnfirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiçâ

FOLHA:1/2

CERTIFICA E oÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

NPJ

Esta certidáo náo aponta ordinaÍiamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado Íigura como autoÍ (a). Sâo apontedos os Íeitos com situaÉo em tremitaÉo já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Oistritais do
Estado de Sâo Paulo.

A data de informetizaÉo de cada Comarca,/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI no 2212019.

Esta certidão considera os Íeitos distribuídos na 1â lnstâncie, mesmo que êstejam em
GÍau de Recurso.

Náo existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

As seguintes distribuiçóes:.'.-*'

sÀo BERNÀAIO DO CÀ.llPO
» F.ro d-e Sáo Bêrnál'io d. Cámp. - 1" Vara Cível. Processc' C A ' 19 a 2 - 5 7 . 2 0 1 I . I . 2 6 . 0 5 6 4
10018859-79;2016-8-f6.0A35) Sitrãqáô: §úspêrso. AÇãc: Fafência de Emptêsá.ios,
.9ociedadês Empresár;êis, ,Yrciae,nl3resas ê Erpresâs de Peqtenc Portê. Àssunto:
RectaPe.açào.: júdicjai e Falênciá. Data, 12/a7/2a18. Reqte: MetaTzu-l índústria
]4ete:7úÍqica ê Cotdé rci a Llnixada.
>> Foro de Sãa BernalCô da Canpo - 1'Vara Cjvel. Processo: iCL3365-08.2016.8.26.A564
.Srtuação; En graü de reclrrso. AÇão: Fà1êrcie dê Empresários, Sociedades
E:.npÍesáÍiais, l1-ic-roernp-resa.J e El,p-resês Ce Peqúenc Porte^ Àssuntci Ob!;gaÇóes. Data:
A3/06/2076. Reqte: Mexa.Tzül Indus:' Í- a MeLdfúrgicà e Conérct.' Limlcada.
» t'oro de ,ao !,ernatao do cd.,pa - le vâÍa Cjve1. Prccesso: 10145/'1-g1.2075.5-26-0564
situaçáo: gl') qrdú de reiur"o. AÇão: Fdfência de Enpresários, sóciedades
Enpresáriais, Micraer,presas e E?p-resas de Pequerr. P..te. Àssunio- lDàC)nolenentc.
Data: A5/A7/2015. -Regte.' NBM Funda de lnvestine.ta E,ã. Di-.eitcs C-red:;.rics Nao
Padron)zados.
» Fato de São Bernardô da Cdtrpo ilara Cívei - Prccesso-_
'1017859-A8.2019.8.26.0564. AÇãa: Re.úpêraÇáô .r!diciál- Àssuntói Concutso de
CreCoÍea- Dàta: 76/A7/2ô19- -Reqte; Perofa Canéícac e Se.rr-:Ç.s Eire7i.,***'****'*

'» Fôro de sâo Eêrnardo do campo - 2' vaía Cívef. Ptoêêssot 7028783-62.2016.8.26:0564
s::uaÇãc. En gràr de recurso- AÇâo: Fá-lérriê Ce EnpÍesáÍios, Sociêdades
Enpresáriais, Microenpresas e Err],resás de Pequenc Porte. .4ssuri.. Ínâdr,rplemer;..
Ddtà: 10/11/2A1€. Req!-e: Ke:per Tecnoloqlá ie Àssertos Áuro.roaivos ZÊia. n44ssÀ
FALÍDA.i*+r-***

mililillill TJ§?

04105t2020

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformagões Cíveis do(a) Comarca de Sáo Paulo -
Capital, no uso de suas âtribuiçÕes legâis,

0310512020, veriÍicou CONSTAR como réu/requeridoínteressado em nomê de:

VOLKSWAGEN DO BRÂSIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA,
59.1U.42?,002446, conforme indicaÉo constante do pedido de ce

PEDIDO N":
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO OE SÃO PAULO

CERTIDÁO ESTAOUAL OE DISTRIBUIÇÔES CíVEIS

CERNDÁO Nô: 996647

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada pela intemet no site do Íribunal de Justiçâ.

FOLHA:212

Receita Federal que veriÍique a identidade do NOME/RAZÁO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidáo.

A certidáo em nome de pessoa jurídica considera os processos reÍerentes à matÍiz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos náo qualiÍicados com tipos empresariais diferentês do
nome indicado na ceÍtidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta ceÍtidáo só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidáo é sem custas.

5 de maio de 2020.

9581674
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PODER WDICL(RIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀO PAULO

Secretaria Judiciária

Serviço de Processâmento do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

CERTI DÃ O

Filipe Gustavo Ciolfi Guerrero,

Escrevente Técnico Judiciário do

Serviço de Processamento do

Gruyt de Câmaras Reservadas

de Direilo Empresarial do

Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo.

CERTIFICA,atendendoa
pedido de pessoa interessada que, compulsando os autos de Apelação

Cível n" 1028183 -62.2016.8.26.0564, distribuído em 05/09/2019, em que

é Apelante/Apelado Volkswagen do Brasil tndústria de Veículos

Automotores Ltda, sendo Apelados/Apelantes Keiper Tecnologia de

Assentos Automotivos Ltda e ouüos, deles verificou tratar-se de

Procedimento Comum Cível 1028183-62.2016 .8.26.0564 oriunda da 2'

Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo interposta pelo ora

apelado, tratando-se de pedido Íàlimentar, ahrmando serem credoras de

dívida de venda de equipamentos automotivos em favor da requerida,

equipamentos entregues no tempo ajustado. Sustentâ o protesto ÍegulaÍ

das dívidas. Narra desentendimentos comerciais entre as partes a resultar

na rescisão de todos os contratos de fomecimento, o que ensejou a

devolução à requerida de todo ferramental em posse das requerentes,

devolução deferida por meio de tutela de urgência obtida junto ao TJSP,

o que implicou no cancelamento da maior parte da receita das requerentes

e na impossibilidade de pagar seus fornecedores pontualÍnente,

desaguando em pedido de recuperação deferido pelo Juízo da l'Vara de

Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da

Capital. Requereram o diferimento do recolhimento das custas iniciais

para o final da açào ou para o momento posterior ao depósito elisivo,

bem como a decretação de quebra da requerida, com o levantamento de

eventual depósito comprovado nos autos. Decisão de fls. 515 deferiu o

diferimento do recolhimento de custas processuais para o final do

processo. Em resposta em forma de contestação, a requerida afirma que a

alegação de que a Volkswagen recebeu os equipamentos automotivos,

fls.2796
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PODER JT,DICIÁRIO o, ,,n,I24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀo PAULo

Secretaria Judiciária

Serüço de Processamento do Grupo de Câmaras Resen'adas de Direito Empresarial

mas deixou de efetuar o pagamento e nem poderá devolvê-los, pois já os

utilizou em sua liúa de produção é falaciosa e descontextuaiizada.

Sustenta quc a obrigação dc pagamento não foi cumprida porquc as

Íequerentes deixaram de cumprir a obrigação por elas assumida, que

constituia condição precedente para que fosse devido qualquer valor por

parte da Volkswagen. Alega, ainda, que este pedido falimentar é abusivo,

pois sucedâneo de ação de cobrança. Acrescenta ser de conhecimento

geral que a requerida é empresa solvente, o que se comprova pelo

depósito elisivo exigido por lei. Requer, em preliminar, a extinçào do

feito sem apreciação do mérito, porque grande parte dos documentos

juntados pelas requerentes é ilegível, devendo as requerentes emendar a

inicial sob pena de extinção da demanda, ou em razào da inadequação da

via eleita, considerando o ajuizamento do pedido de falência para

cobrança de empresa solvente. No mérito, clama improcedência, pois (i)

não foram observadas as condições de acordo firmado entre as partes

para o fim de autorDar a aquisição de peças automotivas, a saber, não

houve devolução de ferramentais pertencentes à requerida e não houve

manifestaçào da requerida a respeito da qualidade das peças automotivas,

visto que as requerentes não possibilitaram a avaliação das peças, a fim

de proceder a aquisição; (ii) parte do valor relativo as peças automotivas,

ainda que não devido considerando o descumprimento do acordo, já foi

quitado; (iii) a quaotidade de itens cobrados por meio das duplicatas que

aparelham o pedido falimentar está majorado. Alega que, por cota do

estremecimento e ruptura da relação comercial, requeÍeu a retomada de

seus bens sob a posse das requeridas, conseguindo a retomada parcial,

contexto em que foi surpreendida com um acordo com escopo limitado,

propondo que os demais fenamentais seriam devolvidos caso a requerida

adquirisse tanto o estoque de peças automotivas, com Íeajuste em 25Yo do

valor, como a matéria prima para a produção das peças, acordo com o

qual concordou, premida por suas necessidades, ainda que as condiçôes

do acordo fossem abusivas e impróprias, considerando que o pleito de

retomada de bens. CERTIFICA AINDA que o MM. Juízo a quo (fls.

25'70/2579) julgou improcedente o pedido inicial, considerando a

presença de relevante razão de direito a justificar o não pagamento da

dívida protestada. Condeno as requeÍentes ao pagamento de custas e
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀO PAULO
Secretâriâ Judiciáriâ

Serviço de Processamento do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

despesas processuais e ao pagamento, ao patrono da Ré, de honorários

advocaticios que fixo em l0% do valor atualizado da causa, nos termos

do artigo 85, § 2", do CPC. CERTIFICA TAMBÉM Qt-lE foi intcrposta

apelação (Í1s.2633/2651 e fls. 265612667) e contrarrazões (fls. 270312712

e fls. 271312'732). CERTIFICA AINDA que foi realizada sessão

conciliatória em 2911112019, na qual não houve conciliação. CERTIFICA

MAIS quc os autos foram conclusos para o relator em O311212O19.

CERTIFICA MAIS que, em 22/041202O, foi proferida a r. Decisão,

tópico final, "Em tempos de pandemia, enfim, impossível o julgamento

presencial, faz-se o julgamento possível, que é o virtual. E assim úí-se à

ação falimentar preferência a todas as outÍas, neste segundo grau de

jurisdiçào. E o que determino, contando com a compreensão e a

colaboraçãÕ das partes na perseguição do objetivo de se ter decisão de

mérito - que se confia venha a ser justa e efetiva --, num tempo razoável

(CPC, aÍ. 60). lntimem-se as paÍtes pela imprensa. Feita a publicação,

aguarde-se por 5 dias corridos, durante os quais estarei à disposição das

partes para recebimento de memoriais e/ou entrevista por meios

eletrônicos, mediante contato agendado pelo e-mail

gabdescciampolini@tjsp jus.br, a,/c do escrevente Danilo Camargo

Nonato. Voltem, após o quinquídio, os autos conclusos, para elaboração

de voto (que terá o no 21.416), dando-se então início ao julgamento

vimral" (fls. 277112792). CERTIFICA MAIS que a r. Decisão foi

disponibilizada no DJE do üa 2310412020. CERTIFICA MAIS E

FINALMENTE que em 05/05/2020 foi gerada certidão de decurso de

pÍazo pzra manifestação ao r. despacho e os autos foram conclusos ao

Exmo Desembargador Relator. NADA MAIS com referência ao pedido.

O referido é verdade e d.i fé. São Paulo, 15 de maio de 2O20.

Eu, Filipe Gustavo Ciolfi Guen'ero,

Escrevente Técnico Judiciário do Serviço de Processamento do Grupo de

Câmaras Reservadas de Dteito Empresaríal, subscrevi.

(Isento do recolhimento de custas nos termos do PÍovimento CSM n.' 2.356/2016

publicadono Diáúo da Justiça Eletónico de l6dcagostode 20I6.)
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