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ESTADO DO RIO GRÂNDE DO SUL
SecÍ€larle de Fazenda
Rêcetta E3tãdüel

Certidáo de Situaçâo Fiscal N" 07096/88

ldÉyrtificaÉo do tittia. da ce.tidão

Nome: T tlAVÂ SER'I, ASS PREG ÊLETR CO ELETROD EIREU
CNPJ:1E9í25001000í65

C€Ítificam6 que, aos í6 dias do mês dê mCo do ano de 20ía, Íe\,rrúo os bancos de dado6 da SccÍetada da Fazenda, o titrlaÍ
ecima ideítificado enquadra€ê rE seguiÍúe situaçâo:
Cütldâo negíiv.
DescriÉo dos Débitos/Pendências:

Eía certidão NÃO É VfuIOA paftr compÍovar, em prodimeÍ o judicial ê extrâjudichl dê irwentuirb, de arolamento, de
scparaÉo, de divórcic e de dissoluÉo de uniâo eslá\iel, a quitaÉo de ITCD, Taxa Judicúb e lTBl, rlas hiÉtesÊs em q(t €Éle
impodo sêia de competêrpia eraadual (Lei no 7.6C[!41).
Nq caso de doaÉo, a Ceítidão de OuitaÉo do ITCD de\€ acompanhar a CeÍtidáo de Situaçáo Fbcãl.

Esta certidão consütui-se em meio de proya da exisftlrrcia ou ÍÉo, em nome do inleressado, de débitos ou peíÉêncbs
relacbnados na lrlstrução NoÍmati\|â n.' d5,S, Título M CapÍhio V 1.1.

A preser{e certidáo não elide o direito de a Fazerüa do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriorG verifcações e üÍ a
cobrar, a quahuer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida

Certidáo expedida grâtuibmente e com base na lN/DRP n.'4í98, Título lV Câpítulo V

AúenücaÉo: Í5579179

A aúer*biladê deste documento deverá seÍ coífÍmada em http:rlwwu.5êfaz-ls.gov.br

https://nrrra. sefaz rs. gov.br/asúirclude/lMP/SEF_imp.hlln

90

ldel 16lO5l2014 09:07
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ESTADO D() P.IC GRANDE DO SUL
PREFE!.TUM MUNICIPAL DE
BANAO DE COTEGIPE

CERIIDIO TqAOTTTVT DE DÉBTTO DE TRIBT'IOS X'rICIPÀIS

CONtribUiNtE,. .. .: T tTÀ\,I SERV. DE ÀSSES. Etí PREGÔES EI.3IR. E
COü. DE EI.I:IDO. EIRALI-IG
CPT/CNPJ 18 . 912 .500./0001-65
Irsc. Municipal ..: 1175
Endereço. . : Rre Corleu I...zczlarl.i, l0
Bairro. ...: Caatao
Cidade- ...: Brrlo do Cotrgipo
Àtiv j-dãde (s)
4153-9/00 Com. Varej.Àntenas Parab.Àcess.P/ Eletro Eletronic
4'182-2/07 Comercio Varejista de Calcados
4754-'7 /07 Comercio Varejista de Moveis
4189-O/07 Com.Varejista Eguj.pamentos para Escritorio
4'763-6/02 Comercio Varejista de Maleriais Esportivos
4763-6/Ol Corn.Varejista de Brinquedos e Àrtigos Recreativos
41 51 - 2 / 0l Com, Varej, Especial . Equipamentos suprimentos Inf ormat ica
8219-9/99 Preparaçào de Documentos e Serviços Especi. de Àpolo
Àdmins -nào Especi
4756-3/0O Com-Varej -Especializ.de Inst!.trlusicais e Àcessórios

Ressalvado o direito de a Eazenda Púbfica Municipal
cobrar quaisguer créditos tributários gue vierem a se! apurados, é
certificado gue o contribuinte acima especificado, não possui
débitos com este muni.cipio referente a taxas, imPostos e
contribuições de melhorias.

Esta certidão e váIida inclusive Pala Participação em

Processos licitatórios.

À autenticidade da Certidão podê ser verificada no site
wsw. baraodecoteoipe. rs - oov. br .

certidão emitida gratuitamente e váLida atétD

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identif icadox z 2L8912500000165
Emitida às 16:45:11 do dia 28/03/2014.
Código de Àutenticidade 3201- 1C1D

*?

@
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h@s:r'rrww-sifge.câi'râ. gov.bÍ/Empresa/CdlcrflFgeCFSlrryrimiPap..

(tr)92

Cá,IXA
CAIxA EcoÍvÔMIcÂ FEDERÁL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Att. 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 Serviço - 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.

Validade: L9/05/20t4 a L710612014

Certificação Número: 20 L40519 L2L7 5059890528

Informação obtida em 28/O5/2OL4, às 11:03:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos êm Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ldel 28/05/2014 ll:04

voLÍrl

InscriÉo: 18912s00/ooo1-6s

Razão Socia!: T NAVA SERV ASSES PRE@ES ELET cOM ELETR

ome Fantasia:T NAVA ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS

EndereçO: RUA CESLAU LESCZINSKI 40 SALA 01 / CENTRO / BARAo DE
corEGrPE / RS / 99740-000



CcÍriho t{€gdi\a & Detúto Ls:/,tvw() Io.,r-trsr'.tot ffiWs/Bll{/crYs_trn 2.õp?

il, q3

I]lATÉnrO ÍIA EIZEII)A
Ercrffe dr Rrcrllr Fedrrd do Bnril

CCRIilOECAIIS
tE DÊ8ÍÍos REt rl\ros 

^s 
coiÍrFüBrrçÔEs pREvro€l€úEÀs

E^S tE TEnCARO§

r{.Gcz(I2ol4€üEtm
Noor: TMVA SERVICO€ DEASSES§ORI^ EM PREGOÊS
ELETROI{I@SE
ct{P-r í E.9rz-ínux}Í {5

ReCvdo o drío dc e Fezprda l{ecional coôrer e iÍBcÍúy€í qrÉqrGÍ
dhrir- d. ílFíEü& do u*ab Fsdyo ..iríE ilerücatb ql.p
yiGr!ír e Bd Çúd-, á coÍÉlic.do qle ÍÉo ooíÉm peídao& ern 3Àt
ndrE re$v8 I coítriçõG eüÍ*iffi poh S.cÍffi rh Rcrla
F€0.íd do H (RFB) r . irrcílçõ.r dn Olvira AIve ô t.Ho GfAr.

E ta coÍtÍlb, €írüdr sn noíE de ,IÉiz o yáada paÍa t& r Íl3
ffis, Íüír!{ ücldv!íEÍús b cúüihf9oG fwtônc&tlr c à
coítih*,õi dGrb, poÍ ba, ! trE8.Í6, indt.Íivo à iíl.cÍib ün OAU,
Íe üJleütô a ôíÉ tlhrh dÍÍúiúú psb RFB r -dríÍai
ins.riÉc ír tXU, rúriÍrü pch PÍurdolh.Grd ô FEr&
|la<iomt (PG,E{), o!l* de Csfdao Cqüírr PGFil,RFB.

Esta ccíliüo ó yrlü pür - lnúId* pÍwb tp sl. 17 ô Ld Ír'
E212&21dF't o ô 1S1, êIcoto pú!:

- avqteçao de oàí8 <b corúnçáo ciúl m RríÉto de lÍÍúv€aa;
- Íodrçao do ceplel raiel, baÉfutnde de coffiole & cüs ô
socio(Ho lnieda e cifo prrcid ou f8l@ d. fild.dr d, ô
sfiid5. sod.d* crgcllb riryb;
- tiira ô Íre in<lvtúrl ou dc rrgdrio, cqr6írÍÉ delÍiro p*
atf,l1 de L.a no 10.'m, dü 10 do J.noaro d. ãm - Có4p C)vil,
cr@o ô eflffido oo soârôd..írpí!ã8h ou iÍÍdc.

A acoiuío d6s ccílib €dá con(Icjqrede à fo.íeô p.se s SleI fti
eniüde e à vsiÍcaÉo de su. aubíttc*Ide rE lÍtern l, no êÍldeí!ço
<fQ:/rsw-Írc.ate.tanúa.gov.br>

CediXo crtta @ín b-e ne ffirb CoduÍfE PGFilTRFB Íf 0í. d. ã)
de indÍo de 2Oí0.

Eíiüilâ dn ã)rm/ã)í{.
vár(h*üEDr{
C€Ílrüo sÍíiô greüiteÍYsü.

,lbnçào:C[§EÍ rBre oo €íEíú irffiá o.te do.rríríio

I



Compror'ânte de lNcriÉo e & Sihr4ft CadâsÍràl kp:/i*'n"n.leeitaÍazda. gov.br/pessoajuridica/cnpy'cnpjrcr'a/Crpj..

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Co ntri bu inte,

Confra os dados de ldentificação da Pessoa Juídica e, se houver qualquer diveÍgêncie, providencie junto à
RFB a sua atualização cadesfal.

Aprovado pela lnstrução NorÍnativa RFB no í.183, de 19 de agosto de 20íí

EÍdlido no dia 22,0í20í10 às í6:20:35 (data e hora de Brasília).
Voltar

Página: 111

ilzlrt4

E

sÍTU CÁDASTRA

ü

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúrvBo DE rNscRç;o
18.9í2.600,l»0í55
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRçÃO E OE S|TUAçÃO
CADASTRAL

NOa€ ÊtrPRES,Rt^t-

T NÂVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ÊLETRoNICOS E COIIÉRCIO DE ELETRoDOiTESTICO§ EIREU - ME

TíllLo tr, EsraE€LEcrrr/EMro OotE DE FÀNr sr^)

T NAVA ASSES9ORIA EI' PRE@ES ELETNO rcOS

cóolco E DESCRçIo o^[MotDE EcotJôrc pRtNcrpll.

82.ít{{t - Prrp.raçlo dc dclfrGrio. c a.Íy*c qspccútzdoc de ap<io.üninidrativo nao e5prciÍcrdot
arÍ!íiorttlIlb

cóolco E ocscRçIo oÁs Ãruo^o€s EoNoarcrs sEcuNDiRr§
,a7.tll§{o - CoíÉrçio va7ÊJlía cspêci.liz.do dc cbtrffaücls G êquip.[tnlos dc áúdb e üdco
17,51-241 - CoÍúÍcio vaÍÊjicla êipêciâlizado de equiprÍErÍo3 ê supri[E]Íos de ioÍomÉticâ
17 .64-7 41 - CoÍÉrcio varêjista de fiúveis
a7.503{0 . CorÉrcio yarÊjEt especi.lizado de insiruíEíos [rrsi;ais c.c!!só.io§
47.C36{í - Comqcio y!]rjist! dG bÍirqücdos c aíigos rccrr.litg3
a7.89{{7 - CoÍ*Ício vaÍÊjBta dc ê$lipflrntos p.ra escrÍóíio
,17.6:15{2 - CorÉrcio varqEta ê ..ügos êrpoítrEs
t7.82-2{1 - CoÍÉrcio vaÍÊjista da cakédos

cóDlco E o€scRçÀo DA NATUREZ .rJRiorcA

230{ - EI'PRESA INDMDUÂL DE RESP.LIMITADA NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOJRO

R CESLÂU LESCZI{SKI
Núi,ERo
il0

COÍI/PLE I/ENIO

SALÂ:01;

cÊP
99.740{00

BARRO/DISIRITO

CENTRO
i/uNrciao
BARÂO DE COÍEGIPE

19t09/2013

ircr\o DE s[rulÇ;o croÁsrRtL

oÃ o^ slrutcio EsPEcr^t

RS

ldel

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clioue aqú.
Atualize sua Dáoina

22lo5l2ol4 16:21

OATA DE ABERIURA

í9/09/2013

$rurcÃo EsP€cl^r



# SÚll. lf.dna ô R.Êo ô Êrr"íE l.ítarta - SI}IRE

Jo.ó lrúu Ja.üy
JUI{TA COXERCI,AL DO ESTAI'O DO RIO GRANDE DO ST,,L

cEnÍDÃo0puãc D Pldt't1ll
Cqüúraqua- ffitltÍõa.-&coídÍr6&o'rrrbt§Jiú.Ír.bJuLtComrthla!brtÉÍrúÉÚ'f,r qüe-'

E LII,IPEZÀ'

Prazo & DutsÉo

in !.târminado

êdtrúI*ldn
AD INISTRADOR

0d 05

Dd. ô lntcb

ôAlhÂú
15,ü/20í3

Ttt
N.nlarcPf

T^LlRE8 ÍrlAVA

0r 9.r37.3a&28

Á.nüfrXÍ!ffiÍlntE ô lffib
rtrcPf
TArnÉ9 iaAv^

01e.7:I7.3aO2E

tleiroeqavfrlü
Dt ílll/2013 taúrrc 3851§ZI

Ab: E CIt AORALE ÍO tE ItcÍücEFnÊS^
Bíirb(.): EIAU DR TiETÍIO DE ITCROEIPRES

ÍéÍminô (,o Mâtdab

Sô.Co
REG§TRO ATIVO

§ú,
C,ADASTR^DA

lrdiçra r Eü(t a (- ct.lralo, .Gr|r.|rb o ra ô ür..it E.ú!lo D:rfrrrt c4art fÉr.!Í' rl. AÉo CotíhEÍ.o 'L
A-lÚc[4 hÍqiaróo o niln ío.b Fúcofo teo.

NÚtrERO OO PROT@OLO PORrO A-EGRE - R§' Ot Ó oErÊío Ô 2013 - 1'h 3§rfi

/

Itúr ErT..arl:
T }I^VA SEFI\'@S DE ASSESSOruA ET' PREGÔES ÊLETRÔ'{COS E COI'ÊRC|O DE ETEIROOOTÉST|CG BRELI

Ti.T,€2. .l,idi:a ET,PRESÂ INDMOUÂ! DE RESPONSABILIOADE LTDA

Í)r.lôAÍqrtÍíãtbô
AbCo.ü.rc

lElf,lã13

r&|tlo ô frúüc.do ô R.gl-o ô E rFr. -
r{nE(3ú)
/B 6 (IXIIAz

CNPJ

'r 8.91250/ú01.65

E tdrtço Cqryhb (toeÍldouío. tf . Com.lrnb, B-Ío. CUÍ., tf, Cgp)

ruA C€SUU tESCZtX§Xl. rO - SALA 01. CE TRO. B RIO DE COTEGTPE, R§ 00.710{0

LúllF.ror
Eífíú Ô F!4.gD FoÍra

{ut íf lat?,ül
rha.t aa

Clibl: Rl7o.m,m
(SEIEITA HIL REÀS)

139393790
Jod

Otido I

'PREsr^çIo DE sEltl/rços DÉ 
^ssEssma 

pAfiA ErpREsAs Era Dl§}p(.Ír^ DE PREGOE8 EETRôa{lcos, sEPÁR^çIo o€ 
--- -- I

OOOJT'Ê TO PÁRA ETWA A ÔRGT6 PUBLICO§ E PE§OIJISA OE EDÍTA§} OC PREGôES E CO'ÉROO VARÉNSTÍA E ATACTD§TA D€ 
I

ECUP TEXTOS OE ll{FofiNr^rlcÀ EIE,IROOOI*.'nCOS, EOrrpAlEiaTOS E.ETRÔrcK}S, rÓVEtS, ÍEIEFO.,üA X TEnar oE I

EscaITóRro; I.ATERr r Es@u& BRtMllJEDos: ARÍIGG] REcREATrvos: urnos; lúojnus; AP^nErHos E urLrDAD€s DE uso 
I

DOüÊ$TCO: ARNGOS PARA PRESENIES; T,I{IFC'*8 E ECXJP^IE TO§ PROFts! OTA}3; E(I(,IPAT|EIÚTOS DÉ SÉGURAIIçÀ 
I

tarERAts DE coflsÍRuçÀo E IEDçÃO: EOU|P TGXÍOS AGRbO[A3; EOTJPATEXÍOS U&RATORIAIS; EoL,P^riENÍOS I

IND(§TRrAIS PARA ruraEXreçtq nerunnrs EspoRTtvos; EoUPATENTOS PAR 
^C 

DErlIA cÂLç^Dos E PROOUTOS O€ HIG|ENE 
1

C.Fül hbents .b: Rl 70.00,00
(S€TENTA rrl RE IS)

l

SECREÍAROGER^L



T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES
ELETRÔNlcos
CNPJ: I 8.91 2.500,000í45

lNSiC. ESTADUAL: í70lü09078
rNscRrçÃo MUNTCTPAL í Í75

04 q6

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
êmprêsa ou empresa de pequeno porte

pnecÃo elernôHtco No zlt2o14

A Empresa T Nava Serviços de Assessoria em Pregôes Eletrônicos e
Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME, CNPJ/MF No 18.9í2.500/0001€5,
sediada na Rua Ceslau Lecszinski, no tl0, Sala 01, Centro, Barão de
Cotegipe/RS, CEP 99740{000, Declaro (amos) para todos os fins de direito,
especificamente para participaçâo de licitaçáo na modalidade de Pregão, que
estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Barão de Cotegipe/RS, 10 de Junho de2014.

6,^r*,rhn
Tamires Nava
Sócia-Gerente

RG:5090412825
CPF: 019.737.34G28

Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Centro, Barão dê Cotegipe/RS, CEP 99740{D0
Fone/Fax: 54 3523-2í99

E-mail: tnavalicita@yahoo.com,br
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CERTIDÃO NEOÀTIVÀ DB DÉBITO8 ÍRÀBÀLEISTÀS

Nomê: T NÀVÀ SARVICOS DE À§SBSSORIÀ EM PREGOES ELETRONICOS B
CQMERCIO D8 AÍ]ATRODOI.IBSTICOS AIRAIJI - MA (MÀTEIZ E FILIÀIS)
CNP.I: 18.912.500/0001-65
Cc!tldto ^'t 4597778, /20L4
axpedlção: 2s/03/20!4 | às 06:49:28
v.l,ldadê: êÉÜiiíatf§ - 1go (cênto ê oltênta) diââ, cont.dos dâ aiata
dê êua êr.pEd1çlo.

Certlfica-aê quê I túlvl gtRvrcot Dt Àaattaotll tr Dttcota ttltnorÍcoa !
Col.ltclo Dl lttrtOmErlICOA lttllll - E (llÀItl l lIúIÀIa), inBcrlto(e)
no CNPir êob o n. 16,9ra.500./0001-65, NIO COIÍ3TÀ do BêÍrco Nâc1ônê1 de
Devedores Trabâ1hi6tBa.
Certidão emitlda êom bÀse no art. 642-À da ConaolidaÇáo daa l,eis do
Trabalho, êc!ê6cêntado pêla IJei n" 12.440, de 7 dê Jul.ho dê 2011, e
na Reaolução Àdmlnlstrât1va n' 747O/2OÚ do ?rlbunaL Supê!1or do
Traba1ho, de 24 dê agoato dê 2011.
OE dadoa coD€lantês dêsta Certldeo Eão dê reBponEablLidade dog
Trlbunêlé do Trêbalho ê esteo atunllzedoÉ até 2 (dolÉ) dlaE
enterlorea à data dà sua expedlçâo.
No câêo dê pêêaôa JurÍdlca, a Cêrtldlo atesta a emprês,e êm relação
a todoE oE sêu6 êÊtêbe 1êcimêntos, agênclaê ou fi1lalê.
À acej.tação deBta certidão condlclona-ae à vêr1flcâção de Buâ
âutentlcidade no poltaI do Trlbunal Superio! do Trabalho aâ
Internet (http://wl{w. tst. Jus.br) .

Certidão emltLdâ gratultamente.

rltloRnçIo rpoRTrrrTr
Do Banco NaclonêI dê Dêvedores TrabalhlEta€ conatam oo dadoa
nêcêêEá!los à 1dentl!lceÇeo das peEaoaE naturÀlÉ ê JurÍdl,câE
lnadimpl,êntea pêrÀntê À iIustiça do TrebeLho quento àÊ obrlgaçôês
ê6tÀbe1êc1daa êm 6êntênça condênatórle trânsltadâ em Julgado ou em

acordo6 Judlclale trebaIh16ta6, lncluê1ve no concernêntê aoE
!êcolhimentoa prêvidênc1árloê, â bonorár1oa, a custaê, a
emolumentoê ôu â recolhimentos determlnedoa em 1ê1i ou dêcorrentes
dê êxêcuçÃo dê àcordoB flrmedoB pêrante o Miniatérlo púb1ico do
Trebalho ou ColnlÉaão dê Conclliação Prévlá.

((



T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES
ELETRôIttcos
CNPJ: í 8.9í 2.5m/000í€5

INSC. ESTADUAL: I 70/üDS)76
rNscRrçÃo MUNTcTPAL: í 1 75

0Áa9

oecunaçÃo DE rNExrsrENcrA DE EMeREGADoS MENoRES

pneoÃo elernôrutco No 2gt2o14

A Empresa T Nava Serviços de Assessoria em Pregôes Eletrônicos e
Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME, CNPJ/MF No 18.912.500/0001€5,
sediada na Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Sala 01 , Centro, Barão de
Cotegipe/RS, CEP 99740-000, Dêclara 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 í6 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à
Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Barão de Cotegipe/Rs, 10 de Junho de 2014

ía^ thr"
Tamires Nava
Sócia-Gerente

RG: 5090412825
CPF: 019.737.340-28

Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP 997.0-000
Fone/Fax: 54 3523-2í99

E-mail: tnavalicita@yahoo.com.br



T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES
ELETRôucos i) 5C0

DEcLARAçÃo oe rruexrsrÊrucn DE FATos rupEDrnvos

pnecÃo elerRôtrco No zgt2o14

A Empresa T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e
Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME, CNPJ/MF No 18.912.500/000í€5,
sediada na Rua Ceslau Leqszinski, no 40, Sala 01 , Centro, Barão de
Cotegipe/RS, CEP 99740{00, declara, sob as penas da Lei, que até a prêsente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

Baráo de Cotegipe/RS, 10 de Junho de2014.

íw^w,rb^
Tamires Nava
Sócia-Gerente

RG:50904'12825
CPF: 019.737.340-28

Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP 997.+0-000
Fone/Fax: il3523-2199

E-mail: tnavalicita@yahoo.com.br

CNPJ: I 8.9í 2.500/000í {5
INSC. ESTADUAL: Í 70/0fiI9076
TNSCRIçÃO MUNICTPAL: I Í75



T NAVA ASSESSORIA EM PREGÔES
ELETRÔNICOS

CNPJ: í 8.91 2.500/000í65
INSC. ESTADUAL: í 70/0009076
TNSCRTçÃO MUNTCIPAL: I 1 75

05c1

DEGLARAÇÂO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 28/20í4

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 2812014,
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, firmamos a presente

Barão de Cotegipe/RS, 10 de Junho de2014.

lllr. ,/*w
Tamires Nava
Sócia-Gerente

RG:5090412825
CPF: 0í9.737.340-28

Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000
Fone/Fax: *3523-2199

E-mail : tnavalicita@yahoo.com.br



T NAVA ASSESSORIA EM PREGÔES
ELETRôIlcos
CNPJ: 18.9í2.5(U0mí€5

INSC. ESTADUAL: í 70/üD9076
mscnrçÃo MUNIcTPAL: í í 75

ttíii2

oecuneçÃo oe ruÃo PARENTESco

pnecÂo elernôuco N. 2çt2o1 4

A Empresa T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e
Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME, CNPJ/MF No 18.912.500/0001€5, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Tamires Nava, portador (a) da
Carteira de ldentidade no 509M12825 e do CPF no 019.737.34U28, DECLARA,
para efeito de participaÉo no processo licitatório pRgeÃO etetnÔnlco tt"
2812014, da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em
seu quadro societário ou emprega conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por aÍinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de
cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de
membros ou sêrvidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e
Licitações do Município de Prefêitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Barão de Cotegipe/RS, 10 de Junho de 2Q14.

-l*,h^ ila,
Tamires Nava
Sócia-Gerente

RG:509M12825
CPF: 019.737.340-28

Rua Ceslau Lecszinski, no 40, Centro, Barão de Cotegipe/Rs, CEP 9974(){00
Fone/Fax: 54 3523-2í 9Í)

E-mail: tnavalicita@yahoo.com.br



Certidão Judicial Civel Negartu'a I Poder Judiciiírio do Estado tlo fuo... hnp:iÂr"w.1irs jus.br/proc/alvara/alvara.php?irtentiíicarbr-e26756e...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODERJUDICIÁRlO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

A vista dos Íegistros constantes nos sisternas de lnformática do Poder JudiciáÍio do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a píesente cerlidão por não constar distÍibuiÉo de ação
ÍalirÍEntâr, concordatáda, recüperaÉo judicial e exEajudicial em trarÍüação contra a seguirúe
parte interessada:

T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EXI PREGOES ELETRONICOS E COÍVIERCIO DE
ELETRODOMESTICOS EIREU ME, CNPJ 18912500000165, EndeÍeço - RUA CESLAU
LECSZINSKI N 40 SALA O.í CENTRO BARAO DE COTEGIPE RS, CEP 99740 OOO.

I de Junho de 20í4, as 16:51:45

OBSERVAÇÔES:

A aceita@o desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles @nstantes no seu docurnento de identifica@o, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na lnternet, endereço
http:r\,rúy.tjrs jus.br, rnenu SeÍvicos > Afuará de Folha Conida / Certidôes Judiciais,
informando o seguinte ódigo de controle: ê25756ê6ê20f05{57020t1627d03633c

ldel 09/OGl2Oll 16:51

í)5n3
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tãã ;Çttrr ffiffiffr fi5,r 5

Gases Êredicinais e indusctidis

]SAC DIEGO DA ROSA- TE
CNPJ- 14.5í3.950/(nOí-24 

' 
|NSC - 905871§{X)

RUA MUNHOZ DA ROCHA, 191 -CENTRO
sanro nrrôrulo DA PLATTNA - PR
FONE:IB- 353471 99, 9!r247ír9

ANEXO 07 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

À
PREFE]TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO NoO28/2014 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa píoposta paÍa fornecimento dos llens áaixo
discriminados, conÍonne Anexo 01, gw integra o instrumento convocatório da

licitaçao em epígrafe.

RAZÂO SOCIAL: IsAc DIEGo DA RoSA- IIE
CNPJ- 14.513.950rm01-24 / |NSC - 90587139{X)
ENDEREÇO: RUA tUNHOz DA R@HA , í91 - CEiITRO
CIDADE: SANTO ANTONIO OA PLATINA- PR
FONE: (€)35347199
EMAIL:
REPRESENTANTE: ISAC DIEGO DA ROSA
CPF:332.5il798-27 RG:8.887.'152.8
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG:0426-X
CC:2521}3

2. COND|çÕES GERATS
2.1. A proponente dedara conhecer os termos do instrumento convocatório que
rege a presente licitaçao.

I



i;5 í' 6

DESCRTÇÃO DO
PRODUTO

QTDE MARCA PREÇO
UNIT, MA)(

VALOR TOTAL

CTLINDRO DE OxlGÊNlo
PORTÁIL, aço na cor
verde, 03mts/20lts.

1 MAT R$759,00 R$759,00

R$759,00

O Valor global da proposta é de R$759,00 (Setecentos e cinquenta e rove

reais.)

Validade da proposta: 60 dias

2.2 O Prep proposto acima contempla todas as despesas necesúria ao pleno

fomecimento, tais como os encargos (obrige@s sociais, impostos, taxas etc.),

cotados separados e incidentes sobre o fomecimento.

Santo Antonio da Platina, 10 Junho &2014

ROSA
cPF.332.55r',.79&27

I-r.srs.gsryooo 1-241

ISAC DIECO DA ROSA.}IE

Rur luíüor ô Rodu, lgl. c.nso. cEP tc,l«r.ooo
LS.nE Arilônao & name . eu-anfJ

LOTE

36

VALOR TOTAL

Rua Munhoz da Ro€fia, n"191, CentÍo.
Santo Antonio da Platina - PR, CEP 88{30-000



NÚMERO O€ rOEiÍrlFrC^çiO OO REGlsrnO OÊ ÉrqÊÊ§r . MRE O^ §EOE

41.10712604-8
NrRÉ OÁ F|L!\L lr.edcí efên!. * .ro íd.de . ü.0

c
<,

r.io.- 0o EriÉsÁÀo (dnd- 5 &n-r-)
ISAC DIEGO DA ROSA

$tr1
REêru! ô€ BENS {* q..do)

8.88?.452-8 PR
NÀscroo Eu {dá. ó. @.nio)

332.554.198-21

RUA A.RTHUR FRÃNCO

DorrlcrLr,1oo l{q (!OGnAI\OiJRO - ú. r. crc)

i 3l

CENTRO

ALTERÀÇÃO
DESaRlçjO 0O EVENTO

LOGI{aEOIJRO (@ , dc)

RUA MUNHOZ DA ROCHA

::-:,_-,.
CORRE]O ÉLETRÔ rcO G,M^IL)lruNrclPto

SANTO ANTÔNIO DA PLAT INA ?R

V^!q ID CIPÍÍrl IEq!ã§)
((( CINCO MrL REArS )))s. 000. 00

4684-2/99

4930-2/02
oroo_1 /oo

ialÉFo oê ri§crúqlo rc cr.PJ

14.513.950/0001-24
oE sEo€ 3€

18-10-2011

,^\ Mrlrsléno do Desenvolvrmento, lndústna e ComéÍcro ExleaoÍ
lglÍ Sêcrêlâna do Oesênvolúmenlo de Produção\Sz D.p.n"Ín"nto N"qooal dê Registo do coínércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
TNSTRUçÕ€S DE PREE CHT,EI{TO r.ro VERSO

CLÀUDENICE DA ROSASIMÂO CANDI DO DA ROSA

EU lrcrtÀoo PoR trom. (r 6aÉ9.çro - sÉí. tu o$ c. m.d)

SÀNTO ANTÔNIO DA PLATINA

ISAC DIEGO DA ROSÀ - ME

1

It i1 7

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registÍo de
empresário ê requer à Junta comercial do PÀRÀ!lÀ:

oEscRrÇIo 0o EvEMo

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

ISTURÂS E ARÀM

{

?R

i91

\

r§o oÂ Jríla 6/EFctÁL

..,]

COMERCIO ATÀCADISTA E VÀREJISTA D

NITROGÊNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, M

TRÀNSPORTE RODOVIÁRIO DE C.A.RGAS;

SERVrÇOS DE LOCAÇAO DE CILINDROS.

- rfte

0$ütll

ÂsslN ÍuRÂ o^ Frirlâ P€Lo EUPRESÁao i4 Éo É9.*údd§iád.,!@d.)

20-06-2013

RG:7.75ô.1 -a 99IyPF

o {u"tlâf^o$.'§3'ÊiJ3."ffia'g-e1B, â;-;;iiôôãÉôL!aõ-Ér4- z-t ire I zcr :

Ê 3?"?,Iliiii3,";êãi''ótÉài'oo'zo's

IO OA PLATINA

RELAÍOR

AUTENTIÚÚ'

!i DlE6t 0À FOSÀ _ v' SEBASTIÀO I,IOTÍA
SECRÊTARIO GÉRAL

(o\
l.

MX FN

86430-000



omprovaDte de lllscnçao e os §ut{;au r-ãrí§u.u - u{,!§J@

-.':!-'ràg hiL'(r'Ít, r h'(Icr.:I íi5írg

Cêmpíovante de lnscrição e de Situação Cadastrai

Coífra os dadG dê ldeíü6caçâo de Fêsso6 Juídira e, se tútlleí $raqFÍ di|êrgêíEh, pro'i&rÍt lrüo à
RFBa$Eat@ocâffiâL

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAOOI{AL DA PESSOA JI.IRíDICA

t{úERooE t.§cRrçio.r.Jí3l6txl(Dr-z
xArRtr

oorPRoYAr{TE rrE ltSCEçÃO E DE SrÍuAçÃO
GADASTRAL

DÃNDE ffiRÍl,RA
10t10t2t 1

.íL.^
§p,,k
.ár3-à. -

N(*E ÉlPRESÀR|A
EACDE@DARO§A.E

rtrulo Do ESEEELEGIÉ{Io o{otE oE FÁaalÀ§t4

OXIED

E DÉSCRçjO OÂÃI,DáOE PRT{CPÂL
.§ra-240 - Conlércb âtacâdiria dâ outmc pr!úÍEs quHcos e pcfoquinkG não €speclHG aÍtrioíÍtttts

E OESCRTç,O DrS Ãn/DÂDE§ ECOllorcâS SECUXOTRTAS

4§3},2-0rl - Tlan3porb lodoi& d8 caEâ, elceb p.odubq peí'Esos e tfl rdangae' hbrmlnl.iBl iltgrEtadual o
hbÍrdod
8,21+.7{9 - otíre3 dtuúadês d. scrvlçoE pll€t dG prhctsalltoílb e sDrpís€* ,e sspêcíaad- an!íioíDítb

CÓoI@Ê DESCRIç,O oA NÃUREA JI,IRbEA
ã3{ - EpRESÂR|O (TNDn [)UAU

LOGRIOqJRO
R II'XH@DA ROCHA

UIERO
í9í

COTP!ETGNTO

CEP

8ôr3o{0o
I.r|rSo
S iÍIoÂrÍÍ)l{Í) DA Pr]§ rl

ulirD sn rçÀocro srR L
,üntlall

I,,F

PR

lõri/o DE srrurçro cÂDAsrR,L

sÍruÁçrô EsPEc.âL Da oa smláçro E§PEcirr

Aproyâdo peh lrEtÍução iàrratita RFB rf 1.183, de 19 de ag6lo ('e 2011.

Emitido Íp dia 2UlE 2oítt à í5:39:2E (data e iDra de Br6ílh).
Volbr

Página: írl

ld€l

O CopyÍirtü Recsía Federd do Brõü - 2810612011

'28l5lãl4l5:a,

Cofitfiüinte,

8'RRO'D§IRIIO
CE TRO
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ii5 r\ I
MINISTERIO OA FAZENDA
Procuradoria-Gerâl da Fazênda Nacional
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil

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

Nome: ISAC DIEGO DA ROSA - ME
CNPJ: 14.513.950/0001 -24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu noÍne, relativas a tributos administredos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo Junto à Procuradoria-Geral da Fazenda l',lacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida pera todas as suas filiais, refere-se exclusiviamente
à situaÇão do sujeito passivo ro âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçõês
previderEiárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros. inclusive as inscritas em Díüda Ativa

^lo lnstitúo Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifrca.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificaÉo de sua aúenticidade na lnteÍnêt, nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov br> ou <http://www. pgfn.fazenda. gov br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFI,üRFB n:3, de O2lO5t2OO7.

Emitida às 08:14:58 do dia 2010212014 <hora e data de Brasilia>.

'-"---'..GGr*
Código deEõntrole da certidão: 50E6.0F78.E85C.F514

AtenÇão: qualquer rasuÍa ou emenda invelidará este documento

!

i

Certidâo emitida gÍatuitamente.



lH l-r..0-11

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

0510

PARANA

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N. 11862370-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.513.950/0001-24

Nome. ISAC DIEGO DA ROSA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, veÍificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constalamos nêo etstir pendências em nome do requerente. nesta data.

Finalidade: Licitação

A aúenticidade desta Certidâo deverá ser confirmada via lnternet
riww.fazenda. pr.qov.br

Esta Certidão tem validade alé 23l0gl2014 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná
Sec.etaíia de Estado da Fazeoda

Coordenação da Receita do Estado

Cêrtidào N611862370{3

Emitida Eletroni:amente via hleínel
2U0í20ía - íl:l,t:51

i

j

I

Obs: Esta CeÍtidão engloba todos os estabelêcirnentos da empresa e refeÍe-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçÕes tributárias
acessórias.

Dados tÍansmitidos de Íoíma seguía
Tecnologia CELEPAR



Santo Ãntônio da Platina - PR

+-11:t+ í151 1ii Prefeitura tuniciDal de

(ERTTDÃo NBGATTVA DE DÉtsrros N. 2734/zor4

J.,;:*

üE.

cor{IRrBIIlt[rE : 14 51 3950 00012/r / ISÀC DIEGO DA ROSA
cPF / CNPJ.. :14.s13.950,/OOO1-2{
var,roa arÉ. . 27 lo7 lzotl
REQUEP.EIITE - . :ISÀC DIBGO DÀ ROSÀ

Cêrtifico quê o CcDtribrrirtê acina senciomado NÀDÀ DEVE a Fezerdâ
ltEicipâ1 de Santo Àút6rdo da PlatiDa - PR-

À pr€seDte certidilo dêst.inâ-sê exclualvameDte lnra firs de:
Licitação

EEta Certidâo engLoba todos os cadeEtroa do co[tribrriBte conatantea
cor, cPF/clIP,J êcimâ úêncio!âdo, eú especial os cadaat:ros nobiliário ê iEtobiliário-

À presêDte cerridão não sêrvirá dê prova conbra cobra!ça de
quaisquêr débitos refêr€utses a recolbiElaotos quê Eão tellhan sido efetuados e que
vd:han a sêr apuradoa pcla secrêtariâ liluaicipaL dâ FazeDala, cüforEE
prerrogativa tegial plelr.iBta ,loa IEcLsoa dê I . IX do Àrtigo 1a9 da úei Fêdêrâl
5L72, de 25/10/]966 - códigp Trlbutário Nâci@aL.

À Certialão Nêgietiva for.ecida não exclui o direito de a Fezeada
!,hDicipel exigir, a qutlquer teqro, os débLtos quê veDhartt a aêr apurados.
ccnforoe Leí 28/90, de Lgll2/].99o - Códlgo ?ril tário ttuaici.pal-.

Quatrdo e Cêrtidão for êritlala tr,.ra fiua de treDsaissão aie iÍúvêis or1
financielEnto alê imóvêis o CoEtli-hrllltê telt 20 dia pare proürotIer a À.].Eêraçáo
cadastral, junco ao SêEor dê cadastro Do DepartarEDto dê TributaÇão e
PiEcâIlzeÇão, conforÍne art.. 18 da Lêi 28/90 dê 18 dê dezembro de L990.

À acêitação dcEta ccrtidilo êstá ^o-ái êi@ada à veriflcação dê
sua autêDticidadê ta latêEêt, no êDdêreço:

http: / /§rv. BaBtoantoqiodaplatiaa . pr - gov.br

saato Àút&io da PIâtiDa. 28 alê l.laio atê 2ol.a

Código dê autêaticid,àd. da cêrtldão : 1?a L2850o174128

cêrtidão êmitlala gratuLtaEate.

arrnção, erNflrBR RàslrnÀ o{, g'mne nrvlr.roanÁ BsrE Doc{l,IEnro

81730000000-a 000039a8201-3 40?27000000-0 00027f{02a9-5
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscraçãor 14513950/ooo1-24

Rãzão Social: ISAC DIEGO DA ROSA

Endereço: S[iffi,[[-rtff)33.|:o1.ü* 
A / cENrRo / sANro ANroNIo

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, ô empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Validade: tgl}S/2014 al-
CertiÍicação Número: 201405191 1 1603441 16203

Informação obtida em 26/Osl2ot4, às 11:19:56.

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação dê autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov. br

I



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBrros RELATlvos AS coNTR|BUrÇÔES PREVTDENCTÁR|AS

E ÀS DE TERCEIRoS

M 104632014-88888950
Nome: ISAC DIEGO DA ROSA - ME
CNPJ: 14.513.95010001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujêito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçÕes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filir\ refere-se exclusivamente às contÍibuiçÕes previdenciárias e às
cc..-. ibuiçÕes devidas, por Iêi, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os dernais tributos administrados pela RFB e as denEis
inscriçÕes em DAU, administradas pêla Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFiI/RFB.

Esta ceÍtidão é valida para as finalidades previstas ÍÉ aft. 47 da Lei n'
8.21? de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- reduçáo de capital social, transÍerência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisAo parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples,
- baixa de fjrma individual ou de empresário, conforme definido pelo

art.931 da Lei n0 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ciü|,
eninçáo de entidade ou sociedade empÍesária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
e-itida e à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereÇo
<, 

"rp://www. rece ita. íazend a. g ov br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFr.,URFB n" 01, de 20
de janeiro de 2010.

fiSt3

illfl3"ffi
Certidão emitida gÍatuitarnente.

AtenÉo:qualquer rasura ou emenda invalidará este docuÍnento



05í4

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: ISAC DIEGO DA ROSA -
CNPJ: 14 .513 .950/0001--24
Certidão rl'| 48353907 /2014
Expedição: 26/05/20!4, às

ME (MATRIZ E FILIAIS )

Val idade : 180
11:18 :09

(cento e oitenta) dias, cont.ados da data
de sua expedição

Certif ica-se que rsÀc DrBco DÀ RosÀ - üE (r.íÀTRrz E FrrJIArs),
inscrj-Eo (a) no CNP,J sob o n" 14.513.95o/000L-24, NÃo coNsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das L.,eis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1"2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa no L4'lo/20fL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados consCantes desta Certidão são de re sponsabj.l i dade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãc
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentsicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (hCtp: / /www . tst . j us. br) .

Certidão emitida grat.uitamente.

rNFOR!,ÍÀçÃO rlíPORTÀI{rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi,st.as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,rustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenacória t.ransit.ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrences
de execução de acordos firmados perant.e o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

C O M A R C Â D E SANTO ANTONIO DA PLATINA
í151 5

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Mâio, 745 - CentÍo

SANTO ANTONIO DA PLATINA,/PR .86{3OOOO

ÍIÍULAR
PÉDRO CI.ARO GTOVANNETTI

JURAMENÍADOS
LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

LUANA PAVAN GIOVANNETTI

DOUGI.ÂS PAVAN GIOVANNETTI

SONIA MARIA PAVAN GIOVANNETTI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e
arquivos de distribuição referente a açÕes de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPE-
RAÇÃO JUDtCtAL e EXTRAJUDIC|AL, AUSÊNCtA e INSOLVÊNClA CtVIL (baseado
na Lei no. 11.10112005) CíVEL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra

ISAC DIEGO DA ROSA ME

CNPJ í4.513.950i0001-24, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

llllllllllllilllilllllllllllllillllllllllllililllllillilllllllllilrilllillllLllllililll
SANTO ANTONIO DA PLATINÊJPR

G PAVAN GIOVANNETTI
C

rÂnTóRta ,ô o!g?nr8{rI§íj n Ê A§iExúsPedro Cla.o Giovâ nne i
íIru,âr)

§ôniã,"!êÍtê Pavãn Glovannett,LoÍena pava r! Glovâonêt.ii 8üenoOouglas Pavan Giovaon êrtaLuana Pavan Glovan nêtti

)
J
1

'.1

ÍI í=SCreVentes JUralr, êrrtadosl

Funarpen - Selo Digital N" eMoVT . Fpiln . XGSPA, Controle: dQltE. Xi2Z
Consulte este selo em http://funarpen.com.br

Páqina 0001/0001
Rua 24 de Maio,745 - e-mail carÍoríogiovannetl@ibest.com.bí

I



Gases n eÚlicirruis e indust iais

ISAC DIEGO DA ROSA- ME
CNPJ- í4.5Í3.950f,Xroí-24' |NSC - 90587130{n
RUA TúUNHOZ DA ROCHA, 19Í -CENTRO
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA- PR
FONE:43- 353í71 99, 992475ü,

ISAC DA ROSA
cPF.332.554.7W27

ANEXO 04 - DECLARAçÂO DE TDONEaDADE

A
PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARA
A/G - Comissáo Municipal de Licitação

Pregão Eletrônico no. 02ü2.014.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do

procêdimento licitatorio, sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 028 12014,

instaurado por este município, que não estaÍnos impediG de licitar ou

conúatar com a Administração Pública, ern qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, flrmamos a presente,

Santo Antonio da Platina 10, Junho de 2014.

ãH##k

====*E#F
fl51 6

Rus Munhoz dâ Rodl8 í91
Centro - CEP 8ô130'000

Ls.iõ'd'io,ir.? úriiá - ããi.a J
Rua Munhoz da Rocha, n'191, CentÍo.

Santo Antônio da Platina - PR, CEP 8A|3O-O(n

n

ii
I
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l- r+.stg.g5dooo 1-241

ISAC DIEGO DA ROSA - ME
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ISAC DIEGO DA ROSA- TE
CNPJ- 14.513.9tt(ymoí-24' INSC - 90587íS(x)
RUA ilUNHOZ DA R@HA, í91 -CENTRO
SANTO ANTÔN]O DA PLATTNA - PR
FONE:rt! 353{71 S, 99247509

cPF_332.5.5r'.798-27

ANEXO 05 - DEC|.ÁRAçÃO Oe TUeXSTÊNC|A DE FATOS rrurPEDtTrVOS

PREGÃO ELETRÔNEO N". O2Uã,í4

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Â/C - Comissão Municipal de Licitaçao

A empresa ISAC DIEGO DA ROSA - itE, estabelecida na Rua Munhoz da

Rocha, 191, Centlo, Santo Antônio da Pláina - PR inssita no CNPJ sob n'

14.513.950/@01-24, nese ato representado por ISAC I»EGO DA ROSA, no

uso de suas atribui@es legais, vem:

DECLAR.AR, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitação no presente pÍc,cesso ciente da

obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

Santo Antonio da Platina 10, Junho de2014.

DA ROSA l- r +.sr s.950/ooor.24 
-l

ISAC DIE@ DA ROSA. ME

Rü. flrmhoz & Roôs, Í 9l
- Centro. CEP 86,[Íl0-mo
l-sano rnunlo oa phtoa - ÉáísnàJ

Rua Munhoz da Rocha, n'191, Cento.
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Gages rnmticin.,É e inclusttidig

ISAC DIEGO DA ROSA- TE
CNPJ- 14.513.950ü101-24 

' 
|NSC - 90587139{n

RUA TUNHOZ DA ROCHA , í91 - CENTRO
SANTOANTÔN|o DA PLANNA- PR
FONE:€- 35347í 99, 99247íX,

ANEXO 06 - DECLARAçÃO DE TNEXTSTENC|A DE ETPREGADOS
HENORES

PREGÃO ELETRÔNEO N". O2U2Oí4

À
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
A/C - Comissão Municipal de Licitaçáo

A empresa ISAC DIEGO DA ROSA - ltlE, estabelecida na Rua Munhoz da

Rocha, 191, Centro, Santo Antônio da Platina - PR inscrita no CNPJ sob n'

14.513.950/0001-24, neste áo representado por ISAC DIEGO DA ROSA, no

uso de suas atribuições legais. vem:

Declarar que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empreg€dos

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e em

qualquer tsabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 985lt,

de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Santo Antonio da Platina, 10 Junho &zAM

4.513.950/0001-24'l
cPF.332.5*.798-27

ISAC DIEGO DA ROSA . ME

Rua Munhoz da Rocfta, n'í91, CentÍo.

tr

DA ROSA

Rür llúaúr dâ Roôa, 191

Cenrro - CEP 86430.000

L s.fr 'Àiú,b-;i iliilil - Éí-.r J



G',ses firftricinaÉ e indasafiais

ISAC DIEGO DA ROSA- ME
CNPJ- 1 4.5í 3.gltrÍ!flx)OÍ -24, INSC - 90587í 39{Xl
RUA MUNHO.Z DA ROCHA, í91 -CENTRO
SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR
FONE:zB- 35347í 9S, 992,ü509

cPF.332.554.798-27

ANEXO 07 - T}ECI.ARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔMCO TW 28'iIO14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
A/C - Comissão Municipal de Licitação

A empresa ISAC DIEGO DA ROSA - ilE, estabelecida na Rua Munhoz da

Rocha, 191, Centro, Santo Antônio da Platina - PR inscrita no CNPJ sob n"

14.5'13.950/0001-24, neste ato representado por ISiAC DIEGO DA ROSA,

portador (a) da Carteira de ldentidade no 8.887.452-8 e do CPF no 332.5*.7W27
DECLARA, para efeito de pârticipaÉo Íro processo licitatório PREGÃO ELETRÔNEO

No 28r2Oí4, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém eÍn seu

quadro societário ou empÍega cônjuçs, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo eÍn

confiança qJ estatJtário, de direçao e de assessoramento, de membros ou servidoÍes

vinculdos ao DepaÍtamento de Finanças, Cornpras e Licitaçoes do Município de

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Santo Antonio da Platina, 10 Junho & 2014

GkG#@
f f Ünf.f5 05tg

14.s13.95(}0001-241

ISAC DIEGO DA ROSA. ME

Rur lluüor Ô Roô.' 191

C.ntÍo - CEP 8643GOoo

Ls.f iiü"b-ü d;üá-- É;áú J

DA ROSA r

Rua Munhoz da Rocha, n'191, Cenfo.
Qurúrr Â rúÂnin r{) Dl.litrà - ptr aÉp n r"íLíVln
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isÉr''E$e
REGIANE CARDOSO DÊ ANDRADE E OA LTDA ME

CNPJ: 12.446.4921OU01-22 lE:9059826G58 1M;3+13222
NOME FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 907 - CENTRO - CEP: 863ü1000
CORNÉuO PRocÓPIo - PARANÁ

FONE (43) 3s24-6609 - FAX (43) 3524-1014
E-mail: engenhoca@live.com

PREGÃO ELETRONICO NO 28N011

Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 28t2o14 - Cart+Proposta de Fomecimento.
Apresêrúamos Ílossa proposita para fomecimento dos ltens abaixo discÍiminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocüório cla licitaçfu em epígrafe.

1. TDENTTFTCAçÃO DO CONCORRENTE:
REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME
CNPJ: 12.44,6.492tW1-2. lE: $598260..58 tM:*13222
NOME FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGÓGGOS
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, No 907 - CENTRO - CEP: 86300-000
CORNÉL|o PROCOPIO - PARANÁ
FONE (,í.3) 3524€6@ - FAX (43)352+1014
E-mail: enoenhoca(Olive.com

TELEFONE: 4*8,4'392337
CAIXA ECONÔMCA FEDERAL
AGÊNCA: 0388
NO DA CONTA BANCÁRIA: 278U
E-mail: engenhoca@live.com

rrt t \

Página I de 2
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CARTA.PROPOSTA

Ao Município de Nova Santa Bárban

' Desoiçá: detalhada do objeto oferecido, merÉionando quaisquer outras infoÍmaçôes
que se fizeÍem necessáÍias.

REPRESENTANTE E CARGO:
REGIANE CARDOSO DE ANDRADE - SÓClo E REPRESENTANTE LEGAL
RG: 8.939.23&í SSP/PR
CPF: 059.880.17908
ENDEREÇO: RUA ORLANDO BlNl, No 279, JARDIM CRISTO REl,
CORNELIO PROCÓPIO - PARANÁ, CEP 863OGOoo

í)521



, EN
REGIAT{E CÂRDOSO OE ANDRADE E CIA TTDA ME

CI{PJ: r2.t}6.492/001-22 lE:9059826G58 lM;S411222
NOME FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGóGICOS

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 9O7 - CENTRO - CEP: 863(x>.00O

CORNÉLIO PROCÓPIO - PAMNÁ
FONE (43) 3sz4-66(x) - FAX (43) 3524-1014

E-mail: engenhoca@live.com

0522

LOTE UNID Marca e
Modelo

Valor Unit Valor
Total

93 TORSO HUMANO BISSEXO 85
CMCM24 PARTES Modelo
anatômico coÍúeccionado em
resina pláíica emborrachada.
Composto por cabeça (2 partes)
com cavidade nasal, parte cÍa niana
exposta lateral, metade do érebro
com cerebelo, artérias/veias, globo
acular, epglote, esôÍago, cartilagem
tireóide, glândula tiÍeóide, trquéia,
costela, estemo, diafragma,
glâÍdula mamária, pulmóes (2
partes), coração (2 paÍtes), figado
com vesícula biliar, estômago (2
partes), intesüno, metade de um
rim, uÍeteÍ, bexiga, ceco, órgão
genital masculino e feminino
intercambiáveis

02 COLEMAN 1.440,00 2.880,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Ri DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS.

2. CONDIçÓES GERATS
2.'1. A pÍopoflente declara conhecer os teÍmos do instrumento coírvocabrio que rege a
presente LicitaÉo.

2.2 O prep pÍoposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fomecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.),
cotados separâdos e incidentes sobre o Íomecimento.

3. VALIDADE DA PROPOSTA
A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregâo.

Comélio Proópio, 10 de Junho de 2014

câÍ
de Andrade - RG: 8.939.238-1 SSP/PR

#
í

Discrimanação dos Produtos

Regiane

Páginâ 2 de 2



ffi MNtsrÉRIo Do DEsErworumEino, NDúsr:{A r coMÉnoo xrruoR ffi:.:
DEpARTÀrtrNTOriActoNAt úrruClSmOoOCOmÉncp ffi*

JUNrAcoMncH. Do PARÁNÁ
05 ô3

cERTtDÃo stMPLtFtcADA páqina: ooí/ oo1
Coatiltcamos quê a3 lnfotmâçô96 atn,ixo coírstam dôs documoíto5 arquhrado3 nêsta Junte Comerfjal ê são vigêíÍt€g
na data da aua erpediçáo.
Nome EmpÍssarial
REGI,ANE CARDOSO DE ANDRADE E C'À LTDA ME

llâtuÍeEa JuÍidica: SOCTEDADE EÍ,PRESÁRA Lt |TADA

l{úmêro d6 ldentifiçaÉo do Registro de
EmPI€§as - NIRE (Sodo)

1120732452{'

CNPJ

12,14É,49A0001-?2

Da.i'JeÂrquivamento do
Ato Constitutivo

27 t08120't0

Data dê lnicio
de Atividade

27108n010

Endereço Completo (Logradouro, N' e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEPj
avENrDA xv pE NovEfBEg, soJ-rEjpEo, qENTRo, coRNÉLto pRocópro, e.R,

Objeto Social
CO ERCIO VAREJISTA DE LMROS, BRINQUEDOS E ARTIGOS PÂRA PRESEÀTÉS.

l: R§ 20.000,00

(VINTE MIL REÁIS)

Capital lntegrálizado: R§
(vtNTE MrL REA|S)

20.000,00

Íúic; oempresa ou
EmpÍesa de Pequêno PoÍte

(Le, nc í2í2006)

ilicroemplàsa

Prazo de Oureção

lndelerminado

no câpitauEsÉciê de SóciorAdmlnlstrâdor/TéÍmino do faÍrdato
Psdiciorcáo no c.oital lR3l :r:!ú!E-ég§é98

Térmlno clo
MaídâtoAdminirtrado,

AdminrsíradorREG!ÀÍ,IE CARDOSO DE Â,{DRADE
059.880.,t 79-08
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPTO

CARTORIO DISTRIEUIDOR & ANEXOS
AVENIOA SANTOS DUMONT, 6,11 . CEI{TRO

coRNÉLro PROCÓP|O/PR - 86300-00

ãdg-2-@G§Jd_.
Podêr Jud:alôrlô

C'.EÍóA3O §O
Dr3?Rttst looa E ÂttEroa
lneldo Borshers l{iellsr

ollBrlDuLlôr 0 Àrad

TITULAR
IMLDO BORCHERS MUELLER

JURAÍ[ENTADOS
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

q.\Êrir
Í,*Êsq#

Av. Elotoa Outnoí{ 8Íl
C.ntro . Foírr: {€t 35Hí14

CEP SoSGOOO - Cdnálb PrDcúrlo - PR

Funarpen - Selo Digital No 3NjXM . qbNPv. oABPA, Controle: dTyNA - GOBC

Consultê este sêlo em http://funarpen.com.br

custas = R§ 25,84

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNC|A, RECUPERAçÃo JUDIC|AL e EXTRAJUDICIAL, sob
minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

REG]ANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. LTDA - ME

inscrita no CNPJ no 12.446.49210001-22, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paranâ, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 20 anos que a antecedem.

il1tffi ilililil[üt|Iillliilillfl ililillilililil1rillirif llllllri[ill]ll
coRNÉLto PRocÓPto/PR, í2 de Maio de 2014,09:26:07

INALDO BORCHERS MUELLER



05oIrnnpúelrca TEDERATTvA Do BRASIL
Esrd)oDopmaxÁ

coMARCA DE conNÉuo pRocópro
CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS

AVENIDA SANTOS DUMONT. El,I . CENTRO

coRNÉLto PRocópto/pR - 8ô3oo-oo

Podar Judtcláíto
cÂRtúítro Eo

Dtsttrautoon E ÂBExos
lneldo Borchgrs lrlüellsr

Oa!ÍãutóoÍ a Àrar.ra

Aú S€âtoâ Dumoôt 6í,
CêfÍro - Fôíra Éâ 35?â-61ít

CEP A6?l}O-OOe - CâÍlól*o Frocópio - PR

TITULÂR
íNALDO BORCI"IERS MUELLER

JURAMENTADOS
ALEXANORE ALVES FERREIRA

Gertidão Negativa

CertiÍlco, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de dÍstribuição de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verÍfiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E GIA. LTDA - ME

inscrita no CNPJ no 12.446.49210001-22,estabelecidanestacidadeeComarcade
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 20 anos que a antecedem.

INALDO BORCHERS MUELLER

Funarpen - Selo Digital No 6NjxM . qbbNv . oAVPA, Controle: dTyNA . GOkC

Consulte este selo em http://funarpen.com.br

Custas : R§ 25,84

il l llllll l lil l ffi t ill lil il il lillilil ilil il il ffi ililff f iti ti iii f fi []lt
coRNÉLlo PROCÓP|O/PR, 12 de Maio de 2014, 09:25.44
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nomê / Raáo Social

REGIANE CARDOSO DE ANDR DE A CÁ LTDA - ME CNPJ.. 12.446.492Oú1-U

Sem débitos pendentes até a presente data.

Coínpovação Junb à Finalidade

Mensagem

lnscÍiçÕes

CMtÍibUiNtA: 28687. REGIANE CARDOSO DE AI'IDRÁDE & CIA LTDA . ME
En&í€ço: A\,er*ia Xv DE NoVEMBRO, 90, - Biro C€NTRO - Coítd. ÍERREÔ - cÉP 86-3xxm

Ecmômico: 7562 - CorÍ*ícb de papêiâ.b. li\,ràÍb, distbuiÉo de lwoÊ, nÉquiEs e equirâtrEíIb pa-a .scÍiúb
Endereço: AveniJa XV DE NOVEÀ{BRo, 9o7 - Eldío CÉNÍRO - Compl. TERREo - cEP 86.3o0{m

Código de ContÍolê

OAA13EGIZNNN1091

A vdi&d€ do docrxrBÍrb pod€ sú cdrsulHa m dL da pí€fuiürrâ poí Ín io Ô códip do coíúob ittbÍmado.
hüp:/frtY.coÍÍÉfiopí@írorí.goY-b.

Coíndio Prccogo (PR), 03 dê Junho de 201.1

^€*E 
rár sGÉR §. rt . cErÍno

Cdi- Êqi, (PRl . CEÊ B.SO@. Fü:13,:lIO&6
Página 1 dê 1

*

lE,
ESÍADO DO PARANÁ
PREFEITURA iII.INICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

SECRETARIA DE FINANçAS

Dâtâ: 0$m/2014 15h2znin

- 
tr'ftó 

- 

Vâlidâde 
-I aú lerzr»ul í]5.)6

Certificamos que eté a presonte data não constam débitos tributários relâtivos às inscÍiçôes
,<baixo caÍecÍeÍizâdas.

A Fazende Munícipal se Íe{ieÍva o direito dê cobrar débitos que venham a sor consiatados,
mesmo se ÍêfeÍêntes a pêríodos comprêeÍdidos nestâ cêrtidão.



f,IiIISTÉroO DA FA4NDA
Sêcrêfaria da Rc€sita Fcderal do Brasil

CERTTDÃO NEGAITVA
DE DÉBrTos RELAnvos Às coNTF[BuÇôEs pREvrDÉNcrÁRrAS E Às DE

TERCEIROS

0íc'l

Ressahrado o dir€ito da a Fazttia l"lacbnal cobrar ê iÍscÍe\êr quaisquer dl\,idas de
rgspoíEabifidâde do sq€ito passi\D acima iJeí{ificado qlp \riereín a ser apradas, á certiÍicado
que não corstam peÍdérEias em seu noflrô rslati\râs a contÍibli9õ6s admiÍistradas p6la
S6crotaria da Rôc€ata Fedêrd do Brasil(RFB) e a irscri(pes eín DivÍra Atiya da tlião (OAU).

Esia ceíidão, €Í tida em ÍrcÍrE da ÍnatÍiz 6 válira pâra todas âs su6 fliab, rôÍêro-s6
â(clusivãngnte às conlÍbriçõ6s pÍovidôÍrráÍias 6 âs cfiiÍft(itsos deviras, poí ld, a tgrcôiros,
inclt§ir,B às iÍBcÍites êÍn DAr, ráo abreíEÊndo os d6ínab tÍibrtos d ÍistÍedos pêh RFB o
as dsÍmis irtsêÍitsG eín DAU, adrÍiÍistrad6 p€la PÍoqra(,Üiaf-jeral da Fazsda tlacbÍC
(PGFN), oàirto de CeÍtiÍb CoÍiu a PGFiúRFB.

Estâ coÍtirão ó ualda Fa 6 finaldadas písvbtas m t- ,+7 da Lei Íf 8,212 d€ 2,+ de iütD d6
1991,4peto perâ:

- a\,BÍbaçâo dê obÍa de constn+ão civí m R€gislro de lrú\êis;
- r€dução ds @itd socbl, tÍaÍl9reíâírÉ de confídê ds cota§ d€ sciqre(b fÍíâ& â cisâo
parchl ou tÍaÍsÍonrEçáo de ãiidads ou de soci€daô sodêêdo aíÍpí€6áÍia sintdss;
- bab€ de firma iíÍfvüJal ou de êíÍpÍ6sáÍb, coíÍonn€ (bfí*ro pelo aÊ91:i1 da Lei Íro 10,406,
dê 10 de Jânêto & 2ü2 - Código Civil, êúiílçâo ds €írtidade ou soci€xrade qnpíêsárie ou
§ÍÍPes.

A acêitação desta c€rtiriÍo está coírÍcimada à finalilad8 paÍa a qud fd êídtiJa ê à

vaÍificâção dô sua aúeÍti(íade rE lÍú€írDt, ÍD sdseço <lttsrlwwr.recsata.farúa.9ov.br)

C€rtidão smitida cün basê ÍE Maria CoÍíria PGFNRFB Íf 0í, de 20 de jãÊro ds 2010.

Énitida qn 07/0tã)14.
ffi.ú03fiÍr20í4.

Cstidão emiüda gratútiaÍneÍte.

Ateflçào:quahLaÍ râsrÍa or, €ín€ÍÉe iÍr'/âliJará €stê docuÍnento.

f1

tf 1 5037201,1-88888,f 92
lloíE; REGIAI€ GARDOSO DE AÀDRADE E ClÀ LTDA - ME
CNPJ: 1 2.,!16.492,0001 -22



f ,t,Rêceitã F€d€ral
05 ,,g

IÍ{}sTÉRo DA FÂZENDÂ
Procüredoria6êral da Farênda aci.rnal
SecÍêtaÍia da Receita Fêderâl do Brõil

cERTDÃo co JUNTA EGAnvA
DE oÊBITos RELAnVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA LI.IIÃo

Noír€: REGIÁflE CAROOSO IrE ANDRÁDE E ClÀ LTDA - fE
cNPJ: 12.'!t6.tl9züXtt -22

Ressalvado o dircito de a FaêÍda tlaciond cobra. e irscíê\rÊÍ qtEisq,cr di!/il6 & responsabilidadê
do sqeío passito acina iiedificado S-E üer€ín a saí aÊra&q é ceíifcaô qra íÉo corBtam
peídêrEias sn s6u Íune, Ídatir/âs â tÍilx.aos âdmiÍístrados p€b S€cÍêtãb da Rêc8ita Fedorâl do
Brasil (RFB) 6 a ÍÉcíiçõss qn Diviia Atiya dâ tkião irl[o à PÍocrra(bÍiac*alde FaEída tlacionâl
(PGFN),

Esta cartiJão, eíÍitira aín ÍpIIE da Ínatriz e táila para todas âs stBs ftab, refeÍê€s êxdrsirrâÍnents
à situação do stieito pas§,,o íD áÍÍôito da RFB e da PGFN, ÍÉo abrâÍtgeado as cqÍribrições
píevileociáÍias e as coítribi.i(Éês deviras, por lêi, a t€rcdros, indusive as iÍscritas êm Dívnia Aliva
do lnstitúo tlaciord do Sê$ro Sociel(h{SS), otti6to de cerüdão espêcifica.

A aceitaçâo desta cârtirão âstá co ficbrEda à lBÍificação de srra adeítijdadô m lntêínet, ms
êrderêças <httsr/www.recêitâ.faênda.go/.br> dJ <http/www.pgfnfazBÍda.9o\r.bÊ.

kilão €mitida com basc Í!a PoÍtarb CoritrÍa PGFiúRFB n: 3 , do o2losf2ú7
Êmitilâ âs 13:55:13 do úe 17lÉlm14 <tnÍa e dâtâ dê Brasilia>.
Válida alé ídílYãh4.
ffiigo dê clntrole dâ csrtilão: B7F2.BEA:!.ffiIÀ7,iD

Ceítidão emilida grâtritaÍnente

Atençâo: quaht.Br resua ou eíÍEnda iÍÀ/alirará esto docrÍEÍrto.

Nova C,onsulla

CERTTDÃO CATTIUNTA

Ex**;r.:'i;



FrH1N041

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

GeÉidão Negativa
de Débitos Trbúárics e dê DÍvire Ativâ Esteduâl

]{e íí90í2774tt

C€rtidáo ÍorÍEciira pâra o CIPJ/MF; 12.*.§?JOú1.22
t'loÍn€: REGIANE CARDOSO DE A DRÁDE E CIA LTD^ E

Ressahrado o dirêito da FazeíÉa Públha Estadual iÍrscÍâ\,rí o cobÍar débitos aiída íÉo registrado§
ou que vâÍúram a sêÍ aÊrados, cêrt'ficaínG qtE, tEíificôndo os regist os da Süetaria de Estâdo
da Fazênda, coÍtstâtaÍrDs rÉo existir p€odêírias sín rEín€ do Í€qrEênt6, ÍEsta data-

Obs: Esia C€rüdão engbba todos os estabobchrsúos da oÍrpÍese e rsÍeíB-se a dôbitos de
ÍBtúezâ tÍibrráÍia e Éo ffid*ia, bqn coíID ao descrÍpÍilsÍo (b obíigações tÍibdárias
acessóÍias.

Finalirade: Licitação

A a.teítiirade d6tu C€ítilào dsvErá ss mnfiÍrÍEda via lr enBt
rüufaênda.pr.gov-h.

Esta Certkliio têm yâlidadê { 0tríO:mla - FqneciÍrEnlo GÍatuito

05 Dg

U Esrdoó Pú'lÁ
S€cltdlã rb E!Âa.b ê Fsârde

Co.rdãEaoô lllcêlâdo E3t ô
C€7ü15 ta'tírl2f1{5

EÍniilâ Erálü*:rÍãib viâ hÉrn€l
6r06ãxa - ,5r0{

D.ô3 tasmribs ô bnr sqrr.
Íen loíÉ CEITP.qR



Comprovante de lnscrição e dê Situação Cadastral

Contribuintc,

Cqlfira o3 ddc (b ldet'ficação da P€*s@ úí(k:a ê, sâ lDuts qualqr.bÍ d!€rg&r*L píüikÍii, iÍúo à
RFB a $re etu*zeçã cadestrâ|.

PágiÍE: í/l

A BEF egrâdece a sua vbiüa. Pare infoÍmaçõ€s sobÍe pdítica de privacilde e uso, clioue aoui.
At.. .ze sua oátina

o5.lo

tr

REPt'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADAsrRo NAcro{AL DA pEssoA.tuRiuca

NÚr€ROO€ iSCeçrO
121l6/92Im1.zt
XATRE

coxpRovx{TE DE rNscRrçÃo E DE sÍÍuAçÁo
GÂDASTRAL

z1rw2n10

ÊES,I{E CAROGO DE A,.DR^OE E CIÀ LIDA . XE

ÍlÍuLo Do EsnaEEcif,*To (to,E o€ Frrrrs6)

côolco E oÉ§caçlo o^lÍuorDE Ecotiôuct faâctB!
a7tl4{í. Conúrcb v.lrFt d. hrro.

orsÃMDrDEs Ecorôacrs sÊcul{oáRlÀs
47.6:|.Hí . CoÍrarcb

IERREO

CE]'IRO coRxELx, PR(r(tx)
oÃ ô^ gI1r4ro cror§ tf,a
ztü,,lo

rdtt\o * gru^çlo cror§Rx

oÃ o ErurçIo EsPÉcra

. SOCEOAD€ ÊTPRESÁRIA LSÍTADA
É oESCRtÇb O^ M'IJRA rrRblcÀ

rJooad

IY XV DE ,.OYEIBRO

ü

Àproãdo p€le lnsfLção tbíÍnati\6 RFB Íro í.183, de '19 de agcto de 2011.

Eíútiro m da GyGr2ol4 às í5:í2:/B (data e túra ds BÍesilh).
Vdlar

gr07

PR
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PODER.JT]DICIÁRIO
.]USTIÇA DC TRÀBÀLHO

CERTTD.ãO !ÍEGÀTIVà, D8 DÉBTTos TRÀBÀIJEISTÀS

cerEifica-se gue BEGI]attB cÀnDoso DB ÀNDnÀDE E crÀ. ÉTDÀ - xB oíÀrnrz B

PILIÀIS), inscrito(a) no CNP\T sob o n" 12 -146.19210001-22, tlÃo coNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
eertidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" J.4'7O/20]-L do Tribunal Superior do
Trabalho. de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes dest.a Certidão são de responsabi l- idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica. a Certidão atestsa a empresa em relação
a Eodos os seus est.abelecimenEos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentsicidade no portsal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (httpr / /w''tw. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

rNFOnüÀçÃO rüPORTÀITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .fustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernence aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhiment.os determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perantse o Ministério Pú-lrlico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvialas ê sugê61õee: c:rdl@ist. jns.br

Nome: REGfÀNE CÀRDOSO DE ÀI{DRÂDE E CIÀ. LTDÀ - tríE (!iATRI Z E
FILIÀIS )

CNPü: 12 .446.492 / OOOL-?2
Certidão n": 48780315/2 014
Expedição: 03/06/20L4, às 15:28:50
Validade: f!!|!!E!k.- 180 (cenro e oitent.a) dias, contados da dat.a
de sua àeedição.
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REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. LTDA.
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁRIO
cNP u MF - 12.446.492 I O0O7 - 22

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE, brasileira, maior micro empreendedora,
solteira conforme certidão de nascimento de matricula ns Oa4772\O155 1987 1 00092
300 0014962 81, emitido pelo Cartório de Registro Civil da Pessoa Naturaís de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, nascida aos 05 de junho de 1987, natural de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, portadora da Cédula de ldentidade Registro Geral sob o
ne 8.939.238 1, expedida pelo lnstituto de ldentificação do Paraná, em 01/02/2000 e
do CPF/MF - 059.880.179 - 08, residente e domiciliada na Rua Orlando Bini, ne 279,
Jardim Cristô Rei, em Cornélio Procópio, Estado do Paraná, CEP 86iOO-000, empresária
com sede nà Avenida XV de Novembro,9O7, térreo, centro, em Cornélio Procópio,
Estado do Paraná, CEP 8630G000, inscrita na Junta Comercial dô Estado do Paraná,
sob o NIRE 418OO227O89, por despacho em sessão de 27 de agbsto de 2010, e no
CNPJ/MF sob o ne L2.446.412/OOOL-22, iazendo uso do que permile o artigo 968, § 3e,

da Lei nq fi.406/2002 com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar ne

128, de 19 de dezembro de 2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁR|O em
SOCIEDADE EMPRESÁRn, uma vez que admitiu a sócia ingressante ARIANNE JOSLIN

MARQUES, brasileira, maior, microempresária, solteira, conforme certidão de

nascimento de matricula ns 084772 01 55 1983 100089 013 0010216 52, no Cartório
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, nascida

aos 10 de abril de 1983, portadora da Cédula de ldentidade Regibtro Geral sob o ne

8.530.7231, expedida pelo Instituto de ldentificação do Paraná "i, fSlfOlfggg 
" 

do

CPF/MF - 045.886.559 - 14, residente e domiciliada na Avenida Dom Pedro l, ne 252,
Jardim Panorama, em Cornélio Procópio, Estado do Paraná, CEP 86300-000; passando

com isso a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante,
pelo presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAI-, ao qual se obrigam
mutuamente todos os sócios:

cúUsutÂ PRIMEIRA - Do nome empresarial e enderego da sede.
- A sociedade girará sob a razão social de "REGIANE CARDOSO DE

ANDRADE E CIA. ITDA.,,, tendo sua sede e foro em Cornélio Procó pio, Estado do
Paraná, na Avenida XV iie Novembro, ne gO7, térreo, centro, em
Estado do Paraná, CEP 86300 - 000. (art.997,ll, CC/2002],.

cúUsutÁ sEGUNDA - Do ramo de atividade.
- A sociedade tem por objetivo social o ramo de "COMÉ

TIVROS, BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA PRESENTES,,.

cúUsUtA TERcEIRA - Do capital empresarial.
- O capital empresarial inteiramente subscrito e integralizado na forma

prevista nestê ato, na importância de R$ 20.000,00- (vinte mil reâis), dividido em

20.000 (vinte mil) quotas de RS 1,00- (um real) cada uma, fica assim distribuída entre

os empresários: (art.997,lll, CC/2OO2 (art. 1.055, CC/2OO2\.

E JOSIIN MARqUES, 10.000- (dez mil) quotas, no valor de RS 10.00O

reais), integralizado neste ato em moeda corrente do Ppís.

eqtô\e
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REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. LTDA.
coNTRATO SOCTAL pOR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁRIO FL. 02.

lÍ - REGIANE CÂRDOSO DE ANDRADE, 10.000- (dez mil) quo$s, no valor de Rg

10.OOO,!O- (dez mil reais), representado mediante capitai integratizado pela
constituição de empresário individual, integralizado neste ato lem moeda corrente
do País.

cúusulA QUARTA - Das quotas da empresa.
- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidás ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegJrado, em igualdade
de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se posta à venda,
formalizandi:, se realizada a cessão delas, a alteração contratuêl pertinente. (arts.
1.0s6 e 1.057, CC/}OO2\. 

t. .CúUSUlÁ qUINTA- Da responsabilidade dos empresários.
-lA responsabilidade de cada empresário é restrita ao vplor de suas quotas,

mas todos rgspondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052
cc/2002).

CúUSUIÁ SEXÍA - Do prazo de duração da empresa.
-' O pra.o de duração da empresa é indeterminalo, iniciando suas

atividades a,partir de 27 de agosto de 2010. (art. 997, ll, CC/ZOO2).\

cúUsulÁ SÉTMA - Da administração da empresa.
- A administração da sociedade caberá as empresári{s, ARIANNE JOSLIN

MARqUES q REGTANE canóoso DE ANDRADE, na qualidade de alpministradoras, aos

quais competem em conjunto o uso do nome da empresa, vedad{, no entanto, o uso

da mesma em negócios estranhos ao interesse social ou assumir pbrigações seja em

favor de quálquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerjar ou alienar bens

imóveis da sociedade sem autorização do outro empresário. (art. ?97, Vl; 1013, 1015,

L064,Cc/2OO2l. l

cúusutÁ otTAvA - Do balanço geral a ser levantado. 
i- Ao término de cada exercício social, em 31 j de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de suas administrações, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balinço de resultado
econômico, cabendo aos empresários, na proporção de suas quptas, os lucros ou
perdas apuridds. (art. 1065, ci/2oo2l. 

i

(úusutl tuoruA - Da abertura ou encerramento da fiiial.
-hsociedade poderá a qualquertempo, abrir ou fechlr filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os óócios.

cúusuue DÉctMA - Da retirada mensal.
- As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal , a título

de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertin tes.

'[
cúusuu DÉoMA PR|ME|RA- Da declaração das ad nistradoras.

As Administradoras declaram, sob as penas da i, que não estão
impedida de exercer(em) a administração da sociedade, por lei esp cial, ou em virtude
de condenafo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos del a pena que vede,

ri5 ?4

e
Ia 'I
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amente, o acesso a cargos públicos; ou por cri e falimentar,ainda que "v7"
q-9

-Ê.6,ur" G'Joso & Ad,aJ.
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REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. LTD/...

coNTRATO SOCTAT pOR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁR|O Fl.03.

prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a leconomia popular,
contra o §istema financeiro nacional contra normas de defesà da concorrência,
contra as ;relações de normas de defesa da concorrência, contra as relações de

da interdição das

termos.
Cornélio Procópio - março de 2012.

consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § te, CC/1OO2\.

cúusutÁ DÉctMA SEGUNDA -1)o Íalecimento e

empresanas,j Falecendo ou sendo interditado qualquer das emprLsárias, a sociedade
continuará suas atividades com seus herdeiros, sucessores, e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do empresário(s) remánescente(s), o valor
de seus haireres será apurado e liquidado com base na situatção patrimonial da

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmenfe levantado.
Parágrafo único: O mes.o procedimento será adotado em outlos casos em que a

çmpresa se resolva em relação a seus empresários. i(arts. 1028 e 1031,

cc/2oo2l. I

cúusurÁ DÉclMA TERcEIRA - Do Foro. 
I

- Fica eteito o Foro da Comarca de Cornélio Procópio, lEstado do Paraná,

para qualquer ação fundada neste contrato.
E, por assim terem justo e contratado, lavram, ldatam e assinam,

juntamente com duas testemun has, o presente instrumento em qpatrovias de igual

Teor e forma, devidamente rubricado pelos sócios em suas folhap oue se obrigam

fielmente por si seus herdeiros e sucessores a cumpri-Íp em todos os seus

Arianne

Qoirt o
Rügiane

ues

Je ,qJ.a&,
oso d Andrade

p

5

,*€
\'{o"i

Contratua I Social elaborado por:

TESTEMUNHAS:

Ângela M ade uprm

.784-0-r.r./PR

Wilson João alete Pu tm

Contador - CRC/ R-O27. 33/O-3

Wilson Jo

ctRG. - 1.

e Pupim
.s73 - r.r. /PR

He

1ít

uro Del Rovere

ft

JUNTA
CORNELIO PROCOPIO

6/04/20
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De 1'2tu1201

SEBASTÁO MOTTA
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Au nticaça
TR EÉ ÍÉ

o do Paraná, nascida aos 05 de junho de 1987, n tural de Cornélio
do Paraná, portadora da Cédula de ldentidade istro Geral sob o

1, expedida pelo lnstituto de ldentificação do Paraná,

059.880.179 - 08, residente e domiciliada na Rua Orl
m O7/O2/20O0 e

ndo Bini, ne 279,

o

I,A. ME
IAL '-).''

RE IANE CÂRDOSO DE ANDRADE, brasileira, maior m icroem presá ria,
solteira confo e certidão de nascimento de matricula ns 084772 O 55 1987 1 00092

1, emitido pelo Cartório de Registro Civil da Pessoa N urais de Cornélio

R

P

c

300 0014962
Procópio, Est

Procópio, Est

ne 8.939.238
do CPFIMF -

CúUSUtA PRIMEIRA - Do Capital Social.
- Q capital social é de RS 20.000,00- (vlNTE MIL REAIS),

(vinte mil) quofas, de RS 1,OO (hum real) cada uma, assim distribuíd
d idido em 20.000

entre os sócios:

e.

mesma SAMUEL

PINTO RIBE tRo,
sob o ns 10348, folhas

brasileiro, maior, microempresário, solteiro co

046, livro A-089, emitido pelo Ca río de Registro

rme certidão de
nascimento
Civil das Pessoas Naturais de Cornélio Procópio, Estado do Pa de

maio de 1983, natural de Cornélio Procópio, Estado do Paraná de

ldentidade Rçgistro Geral sob o ns 8.603.323-2, exped d

ldentificação do Paraná, e do CPFIMF - 049.t0t.449 - 00, res na

Rua Orlando Pl,ini, np 279, Jardim Cristo Rei, e Cornélio P cópio, do do Paraná, "

ctÁ
-É admitido na sociedade, como sócio componente da

USULA SEGUNDA - Da admissão de sócio na socied

cEP 8630G000

,^ oo$ t

I

QUOTAS :APITAL SOCIALSÓCIOS

I - ARIANNE JOSLIN MARQUES 10.000 R§ 1o.ooo,oo

II . REGIANE CARDOSO DE ANDRADE 10.000 R§ 1o.ooo,oo

20.000 R i 2o.ooo,oo

S*,nu Qt§, R,qgr«o

de 1983, portadora da Cédula de ldentidade

JOSLIN

e ARIANNE
certidão debrasileira, maior, microempresária, solteira,

matricula np 084772 01 55 1983 1 00089 013 00102 52, no Cartório
Paraná, nascida
Geral sob o ne

I das Pessoas Naturais de Cornélio Procópio, Estado
nascimento
de Registro
aos 10 de
8.530.723
cPFlMF -

t, 75/tO/L998 e do
Pedro l, ns 252,

sócrAs
[TDA. ME, com

Cornélio Procópio, Estado do Paraná, na Avenida XV Novembro, ne

CEP 86300-000, constituída por instrumento de Contrato
de Empresário, tendo seu contrato na Junta

sob sessão de 16 de

no por este

Jardim
componentes da

sede e foro
907 , Íêrreo,
Social por
Comercial do
abril de 2OL2,

instrumento de contrato alterar seu contrato primitivo acordo com as

clá usu las

lnstituto
e domiciliado

TOTALIZANDO
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Autent§eeçâo
F?EHTE

íi5cG
REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. tÍDA. ME
eRIMEIRA ALTEnaçÃo or coruTRATo soctAl

cúusuu teRcEtRA - Da retirada da sócia.
- h sócia ARIANNE JOSLIN MARQUES, que posi

integralizada na sociedade 10.000 (dez mil) quotas do capital da emf
RS 1,00- (hum real) cada uma, perfazendo o montante de RS 1O.OOO,0

retiÍa-se da sgciedade ced-endo e transferindo suas quotas, pelo
sócio ingressante SAMUEL PINTO RtBÉlRO.

cúusutA QUARTA - Da quitação da empresária. 
]

Ft.02.

iui inteiramente
,resa, no valor de
iG (dez mil reais),
valor nominal ao

- A empresária retirante ARIANNE JosLlN MARqUES, dela transferência
total de suas iquotas, pelo presente instrumento, dá plena geral,jrasa, irrevogável
quitação, à soêiedade como a seus empresários, nada mais tendo a ieclamar, quer no
presente ou fuiuramente, sob nenhum título ou pretexto.

Cl4USUm QUINTA - Do capital social atual. I

Em decorrência da presente alteração contratual, o câpital social no valor
de RS 2o.ooo,00- (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) q otas de RS 1,0G
hum real cad uma, assim distribuído entre as sócias:

cúUsulÁ sExrA - Da administração da empresa.
A administração da sociedade caberá a empresária, REGIANE CARDOSO

idualmente o uso

cios estranhos ao
s quotistas ou de

m autorização do

cúUsutÂ SÉTIMA - Da responsabilidade dos empresári(,s.

DE ANDRADE,)na qualidade de administradora, a qual compete indivi

do nome da eftpresa, vedado, no entanto, o uso da mesma em negol

interesse sociãl ou assumir obrigações seja em favor de qualquer d{
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sd

outro empresário. (art.997, Vl; 1013, LOL5, L064, CClzOO2l. 
]

ü

I

- Airesponsabilidade de cada empresária é restrita ao val r de suas quotas,

mas todas respóndem solidariamente pela integralização do capita social (art. 1.052
cclzoo2l.

I

9

'l
CúUSULA oITAVA - Da declaração da administradora. 

]

- afndministradora declara, sob is penas da lei, que não 
]

exercer a administra ção da sociedade, por lei especial, ou em virtudl
criminal, ou po

ent
r se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

e, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentemporariam
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrê

está impedida de
e de condenação
vede, ainda que

, de prevaricação
pular, contra o
ncia, contra as

de consumo, fé

mtco-fina nceiro da

relações de normas de defesa da concorrência, contra as relaçõ
pública, ou a propriedade. (art. 1011, § le, CC/2OO2).

cúUsulÁ NoNA - Da situação econômico-financeiro.
- O sócio ingressante declara con ce a situação ec

es

ryúa^ryb

CAPITAL SOCIALsÓctos QUOTAS

10.000 RS 1o.ooo,ooI . REGIANE CARDOSO DE ANDRADE

Rs 10.000,00

20.000 Rs 20.OOO,O0TOTALIZANDO

@

no

r{o?-tWtQo

I
I

t)

II - SAMUEL PINTO REIBEIRO 10.000



utz

,r'f3à

'9t
urqrô E úr.r r9.luo,

§!t9r.roc.6ll

*#@,
J!'oSg :u.ú.úhJ.t.9'{00.0A

eP tt

s \'.t.( )\ -do orJI.:Io
t!r!)

!'



t
,

A

#Íe
RE IANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA. TTDA, ME
PR uetne nlrrnnçÃo DE coNTRATo soctAr FL. 03.

sociedade, fia do sub-rogada nos direitos e obrigações decorre tes do presente
instrumento.

c
eleito o Foro da Comarca de Cornélio Procópio, do do Paraná,

para qualquer ção fundada neste contrato
c UlÁ DÉOMA PRIMEIRA - Das disposições finais.
-F rca e leito o Foro da Comarca de Cornélio Procópio, do do Paraná,

)0, para qualquer ação fundada neste contato.
por assim terem justo e contratado, lavram, d m e assinam,

m duas testemunhas, o presente instrumento êm qua ro vias de igual

cEP - 863oG.d
E, 

Ijuntamente col

usutA DÉoMA- Do Foro.

evidamente rubricado pelos sócios em suas folhas
r si seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo

Teor e forma,
fielmente p

termos.

ue se obrigam
m todos os seus

Contratual Social elaborado por:

TESTEMUNHAS

Ângela Mar
ctRG. - 1

Wilson Joã Pupim
73 - r.r. /PR

o PROCOPTO

Cornélio Procópio - Pr., 02 de j lho de 2013

Arianne Joslin arqu

r*ne, C*.U á. &nJ-6Jq
Regiane Cardoso de rade

gnoltQr ?tgerfo
Samuel Pinto Ribeiro

Wilson loão lete Pupi

Contador - CR R - 027.5 /o-3

ldo Lau Del Rovere

11/01 /20r)
\3,0r,r,2frifu.

ctRG. - 1.

S

sÉBAsTÁo [4oTTA
SECRETARIO GERAL

a

B R-Ne 33. 18

Brito Pupim

- 0 - r.r./PR

tr
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REGIAÍ{E CARDOSO DE ANDRADE E CIA TTDA ME
CllPr:12,ffi,19210ú1-22 lE: 90591160"58 litt*t!222
NOME FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 907 - CENTRO - CEP: 863üXrcO
CORNÉUO PROCÓPIO - PARANÁ

FoNE (43) 3s24-6609 - FAX (43) 3s2+1014
E-mail : engenhoca@live.com

PÍefeitura Municipal de Nova SaÍrtâ BáÍbaÍa

Prêgão EletÍônico: 0028/ãlírl

OECI.ARAÇÃO OE NÃO PARENTESCO

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o
no12.446.49?r'0001-22, por intermâJio de seu representanE legal a Sra Regiane Cardoso de Andrade,
-artadora da carteira de ldenüdade no RG:8.939.23&í e do cPF no 059.880.17908, DECLARA, para
,-,eito de participaÉo no pÍocesso licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 2812014, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Báóara, que náo mantém em seu quâdro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o tercêiro grau de servidores,
guer sejam de cârgo em @nfiança ou estahjtáÍiir, de direçáo e de assessorarnento, de membros ou
servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes do Município de Pr:feitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Comélio Procorio, 09 de Junho de 2014

?" Pa,"J"'. ,l-. Anlro&o t *t'>?,
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REGIANE CAROOSO OE ANDRADE C CIA I.TDA ME
CNPJ: 12.445.492/Oq)1-22 lE: 9059826G58 l?t: !l-L3222
NOM E FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGóGICOS

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 9O7 - CENTRO - CEP: 8630GO00
coRNÉLIo PRocÓPIo - PARANÁ

FONE (43) 3s24-6609 - FAX (43) 3s2+1014
E-mail: engenhoca@live.com

DECI.ARAçÃO DE INDONIEOADE

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME

e.-
e Cardoso de Andrade - :8.939.238-1)

( í

EN

PÍêfeiturs Municapal de Nova Santa BáÍbara

Prêgão EletÍônac o? OO28|2O1 1

CNPJ/MF No 12.119.19210001-22, sedieda na Aveníra Quinze de Novembro N" 907, em Comélio PÍocóFio,
Estado do Paraná, CEP: 863m-000

Declara, sob as penas da Lei, que ne qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregâo Eletrônico no 002812014, instaurada pele Prefeiture Municipal de Nova Santa Bárbara,
que nào fomos declaraclos inidôneos para licitar ou contÍatar com o Poder PúUico, em qualqueÍ de sues
esferas.

Por seÍ expressão de veÍdade, firmamos a presente.

Comélio ProcotÍo, 09 de Junho de 2014

05?9



REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME
CNP!:12 .446.49210(nt-22 lE: Í)59826G58 l]ú:3+t3222
NOM E FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGóGICOS

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 907 - CENTRO - CEP: 8630Gm0
coRNÉuo PRocóPIo - PARANÁ

FONE (43) 3s24-6609 - FAX (43) 3s24-1014
E-mail: engenhoca@live.com

PÍcÍeiture Municipal dê l,lova Santa BáÍbara

PEgão Eletrônico: 00.281201 1

DECLARAçÁO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDIT]VOS OU SUPERVENIENTES

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME, inscrilo sob o CNPJruF NO 12.149.49210001-22,
sediada na Avenide Quinze de Novembro No 907, em Comélio Procópio, Estado do Paraná, CEP: E630G
000.

Comélio Procopio, 09 de Junho de 2014

0540

Í
(Res CaÍdoso de Andrade - RG: 8.939.238-1)

Declera, sob as penes da Lei, que eté a pÍesente data ineÍgem fatos impediüvos ou supervenientes
para sua hatÍlitaÉo no presente prooesso e que eslá ciente da obÍiletoÍiedede de declarar oconências
posteriores.



REGIANE CARDOSO DE ANDRAOE E CIA TTDA ME
CNPJ: 12.tl46.tl92l0úl-22 lE: Í)59&16G58 lM.: *-73222
NOME FANTASIA: ENGENHOCA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

PÍêfeiture Ítlunicipal de t{ova Santa BáÍbara

PÍegão EletÍônico: 002Uã!í'l

DECLARAçÃO OE I{ÃO UTIIZAçÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME, CNPJ/MF Nc 12.449.492000 t-22, sediada na
AvenÍda Quinze de Novembro No 907, em Comélio Procópio, Estado do Paraná, CEP: 86300-000.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em tíabalho notumo, perigoso ou inselubÍê e em qualquer úabalho, menores de 16 (dezesseis) enos,
salvo na condição de aprendiz, a paÍtir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9E54, de
27.10.99, que acÍêscentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federel n'8666/93.

Comélio Procópio, 06 de Junho de 2014
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AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Ne 907 - CENTRO - CEP: 8630GOOO

coRNÉrp pnocóPro - PARANÁ

FoNE (43) 3s24-6509 - FAX (43) 3s24-1014
E-mail: engenhoca@live.com
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Êts5Éi NoME FANTASTA: ENGENHocA BRlNeueoos psoeeócrcos

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nc 907 - CENTRO - CEP: 8630O-m0
coRruÉlro pRocópro - peRaruÁ

FONE (43) 3524-6609 - FAX (43) 3524-1014
E-mail: êngenhoca@live.com

PÍêfeitura Municipal de Nova Sante Bárbare

PÍegão EletÍônic ot OO28|2O1 I

Declarâção de EnquadraÍnênto em Regime dê Tributação dê Micro EmpÍesa.

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME , CNPJ / MF no 12.,í46.49?,0(Jo'l-22, sediada na
Avenida Quinze de Novembro No 907, em Comélio Procópio, E§âdo do Paraná, CEP: 863flI000.

Declaramos para todos os Íins de direito, especificamente para paÍticipação de licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico, que eslamos sob o regime de Microemprese, para efeito do disposlo na LC 123nO06.

comélio Procopio, 09 de Junho de 20í4

(Regi Cardoso de Andrede - .238-1)
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Fífaffr- NoME FANTASTA: ENGENHocA BRrNeuroos proaeóercos

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nc q)7 - CENTRO - CEP: 863fiI0ü)
coRNÉLro PRocópro - paRlnÁ

FONE (43) 3524-6609 - FAX (43) 352+1014
E-mail : engenhoca@live.com

í

PÍêÍeitura Munacipal de Nova S.rta BáÍbaÍa

PÍêgão Eletónico: ú2U2O1 I

OECLÀR/ÀçÃO DE RESPONSABIUDADE

Declaremos pera fins de ateÍÉimento ao que consta do editâl do PÍegão 0028,/201,1 da PreÍeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que a empíese REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA -
ME, tomou conhecimento do Edital e de todes as condições de perticipsção na LiÍação e se compíomete
a cumprir todos os termos do Editâ|, e a fomecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Comélio Proópio, 09 de Junho de 2014

?Co ,:-r*- O""Lr. lo. Ár^,J,.Je.-
t

íf

0543

901



,

;íI

IIi:.

' -:.

),

'i. ia

' n*4'
ut1

?;.,i;:o
toÊ'a'nE

(J lín-^3
ãõ;
Í2U
ô^'I2YÉ.<õo-us IôEoo>E
8ÍXc,õÉ

gúro1
EurZ=g z 5.d.9=crz§H;ãEÉ<U

v bçu

-=-\



054i

cover
CO'iÉRClo OE MOVEIS PARA ESCR'TORIO

GMS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13060641i0001-83 I. Estadualr 9054444335

Cascavel - Pr., 10 deiunho de 20'14

A
PREFEÍÍURA MUI,IICIPAL DE NOVA SAI{ÍA BARBARÂ. SECRETARIA DE ADMINISÍRAçÃO
oEPARTAÍúEt{TO DE COMPRAS - COMTSSAO DE LrCrÍAçÀO
NOVA SAiITA BARBARA . PR.

REF: PREGAO ELEIROilICO tf 0282014. SRP
PÍocesso AdministÍalivo n.' 037n0í4

ABERTURA ,l0.06.2014. AS 10:00 hs
MENOR PREçO POR ITEM

OBJErO: aquisiçào d6 êquipamentos de iníornática, mâteÍiais permanentes e oulÍos, para manutençào das SecÍelarias Municipais,
conÍorÍne d*cÍilo no Anexo I do edital.

UN CADEIRA SECREÍ RIA GIRAT lA COM BRAÇO concha 275,50 3.306,00
dupla, espuma com gomes e com peíil de proteçào nas

bordas, braços íixos Íevêstidos em poliuteretano injetado
integral skin, mecanismo de regulagem de altuÍa de asserto
mecánica. Cor a definií MARCA LG

71 UN MOCHO ODONI GICO GIRAT Banco giratório a gás 313,00 939,00

com encosto, assento com espuma injetada ds alta
densidades, Íevestimento em couro, base com 5 pés em
nylon injetado com Íodizios giratórios. Ajustê ds altura
através de sistema a gás, encosto reÇlinável, altura Íogulável
entre 50 e 60cm. Cor verde claro marca CAVALEÍTl

83 5958 01 UN ROUPEIRO PARA VEST RIO DE AÇO 8 PORIAS 1005,00 1005,00

sobrepostas com pitáo para cadeado. Dimensôes intemas
(mm): A|t.860, Comp.2/t0, Larg.400 mm Pintura: com
tratam€nto de fosíatizaçáo anti ferrugem. Chapa de aço 26 I

(espessura 0,'l6mm). Vênezianas para ventilação na porla do
r0u eiro, marca LUNASA.

RS 5.250,00

COND ES GERAIS
PRAZO DE ENTREGA.......,.....
FORMA OE PAGAMENÍO.,.,..
VALIDADE DA PROPOSTA....

GARÁNIIA DOS PRODUÍOS,

......... 15 DIAS . cfe edilal
.,...... 30DIAS.cÍeêdital
........ 60 dias - cÍe edital.
......... í2 Íneses - cÍe código de deíesa do consumidor
,........ ê demais despesas pagos. cfe edital.FRETE,

A pÍoponente declara conhecer os termos do instÍ!menlo convocatório que rege a prêsente licitação.

Declaramos, para lodos os Íins de direito, que cumprimos plênamente os Íequisitos de habilitaçâo e que nossâ proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DeclaÍamos, ainda, que estamos enquadrados no Regime dê Íibutação de Microempresa ê EmpÍêsâ de Pequeno Porte, conforme
estabelece ârtigo 30 da Lei Complêmentar 123, de 14 de dezembro de 2006 .

O preço proposto acima contempla todas as despesas necêssáíia3 ao pleno íomecimento, tais como os encargos (obrigaçôes sociais,
impostos, taxâs etc.), cotados separados e incidentes sobre o íorneci

GMS C

(45)
0.641loow-8il

hr.costa@hotmail.com -Brt.90544449{s
GM§ COIÉecrc DE UóVDSI

PÂRA ESCEMÓRIO ITDE
R Ê Seh ds S€*êÍíÊÍo, 2ga7
( Êf :;,+ii-,1.i.ü - Centro".{-.Ár;- - pÂsA};.r Ij

IÍEM coDtGo QID UN DESCRIÇÀO DO PRODUIO VLR UNIÍ
4008

5711 03

TOTAL DA PROPOSTA

ELCIGLAE
ERCIO PARA ESCRI]ORIO

n3
O PROPRIETARIO

F:431.'140.839.00

EMAIL: delci cvel@hotmail.co

,

29 12
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coMÉRcIo oE MóvEIs PARÁ EScRITóRIo

GMS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13060641/0001-83 I. Estadual:9054444335

Cascavel- Pr.,'10 dejunho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - COMISSAO OE LICITAçÀO
NOVA SANTA BARBARA . PR.

REF: PREGAO ELETRONICO N0 028/2014. SRP
PÍocesso Administrativo n.' 037í2014

ABERTURA '10.06.20'14. AS '10:00 hs
MENOR PREçO POR ITEM

HABILITAçÃO JURIDTCA

COMPROVACAO DE REGUL/ARIDADE FISCAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM FAZENDA FEDERAL DIVIDA ATIVA UNIÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL
PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL
PROVA DE REGULARIDADE COM O INSS
PROVA REGULARIDADE COM O FGTS
cERTIDAo NEGATTVA DE Aç0ES TRABALHTSTAS
DECLARAçÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES ART 7 DA C. F -ANEXO VI

DECLARAÇÃO OE IDONEIDADE - ANEXO IV

DECLARAçÃo DE rN_EXTSTENCTA DE FAToS tMPEDTTTVoS - ANEXo V
DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCo. ANEXo Vil
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIAS E CONCORDATAS
DECLARAçÃO ENQUADRAMENTO REGIME TRIBUTAçÃO EMPRESA PEQUENO PORTÉ . EPP - LEI

COMPLEMENTAR 123/06 - ANEXO X

Cascavel . PR Rua Sete de Setembro 2947. Centro -Tel/Fax (045)303S3313 - Cx Postal 450 - CEP: 85801-140

CONTRATO SOCIAL

CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL
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CONTRATO SOCIAL

comunhão parcial de bens, natural da cidade de Ubiratã (P
em 21 de novembro de 1.966, empresária, residente e domiciliada na
Rua do Trevo, no 867, bairro Guarujá, CEP 85.804-420, na cidade de
Cascavel (PR), inscrita no CPF sob o no 580.155.829-20, portadora
da Carteira de Identidade Civil RG no 4.166.706-0, expedida pela
SSP/PR; JÉSSICA MASSALAI, brasileira, solteira, natural da cidade
de Cascavel (PR), nascida em 01 de julho de 1.988, empresária,
residente e domlciliada na Rua dos Antúrios, no 496, bairro Guarujá,
CEP 85.804-330, na cidade de Cascavel (PR), inscrita no CPF sob o
no 062.209.7L9-90, portadora da Carteira de Identidade Civil RG no
10.026.927-9, expedida pela SSP/PR; e, DELCI INES GLAESER,
brasileira, solteira, natural da cidade de Cascavel (PR), nascida em
18 de maio de 1.961, empresária, residente e domiciliada na Rua
Carmelinda zortéa Parmigiani, no 300, bairro Cancelli, CEP 85.811-
330, na cidade de Cascavel (PR), inscrita no CPF sob o no

431.140.839-00, portadora da Carteira de Identidade Civil RG no
3.349.292-8, expedida pela SSP/PR. Resolvem de comum e pleno
acordo constituir uma sociedade limitada de conformidade com a
Lei no 10,406, de 10 de Janeiro de 2002, mediante as cláusulas e
condições adiante estipuladas:

cúusuLA pRTMETRA: GMs coMÉRcro DE t{óvrrs paRA
ESCRITóRIO LTDA é a razão social sob a' qual girará a

sociedade, e a responsabilidade dos quotistas limitada ao valor de
suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente
pela integralização de capital social.

CúUSULA SEGUNDA: A sociedade inícia as suas atividades em

10 de dezembro de 2.010 e seu prazo de duração é

indeterm inado.

clÁUsuLA TERCEIRA: A sociedade terá sede e foro jurídico na:

Rua Sete de Setembro, no 2.947, centro, cEP 85.801-L4Ol
na cidade de Cascavel (PR).

CLAUSULA QUARTA: A sociedade t como obietivo social:f

h
Integral
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ANA CÉLIA ALVES QUEIROZ, brasileira, casada sob o regi

t
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CONTRATO SOCIAL

Comércio varejista de móveis, máquinas, equipame
informática, instalações comerciais, coà!

nt
o

impressorâs e suprimentos para copiadoras, pap
equipamentos para escritório em gerall e, prestaç
serviços de montagem, instalação e manutenção de móveis.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R$
3O.OOO,OO (trinta mil reais), divididos em 3O.OOO (trinta
mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota,
integralizado pelos quotistas, neste ato, em moeda corrente
naciona l.

CúUSULA SEXTA: O capital social subscrito e integralizado na
forma da cláusula'anterior, perfazendo R$ 30.000,00 (trinta mil
reaís), correspondente a 30,000 (trinta mil) quotas, ,está
distribuído entre os quotistas da seguinte maneira: ANA CELIA
ALVES QUEIROZ - R$ lO.OOO,OO (dez mil reais), equivalente a

10.000 (dez mil) quotas; JÉssIcA MASSALAI - R$ 1O.OOO,OO
(dez mil reais), equivalente a 10.000 (dez mil) quotas; e, DELCI
INES GLAESER - R$ 1O.0OO,OO (dez mil reais), equivalente a

10.000 (dez mil) quotas, conforme transcrito e demonstrado no
quadro a seguir:

em reals

QUOTISTAS
CAPITAL
SOCIAL

QUANTIDADE
DE QUOTAS

o/o

ANA CELIA ALVES QUEIROZ 10.000,00 10.000 33,34
JESSICA MASSALAI 10.000,00 10.000 33,33
DELCI INES GLAESER 10.000,00 10.000 33,33

TOTAL 3O.0OO,OO 30.ooo 1OO,OO

a prática de todos os atos de gestão
especiais que sejam, podendo ainda re

administração, por mais
resentar a sociedade ativa,

passiva, judicial e extrajudicial, im dos, no entanto, da

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios
quotistas denominados administradores: ANA CÉLIA ALvES
QUEIROZ, JESSICA MASSALAI e DELCI INES GLAESER,
anteriormente qualificados, aos quais competirá, indívidualmente,

o
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CONTRATO'O"OL

utilização do seu emprego em negócios alheios ou est
seu objetivo social, principalmente na prestação de avais,
abono, ou endossos de favor.

Parágrafo segundo: Aqueles atos que impliquem em gravar
bens da sociedade, nomear procuradores e representantes,
adquirir e por qualquer forma alienar bens imóveis e direitos
inerentes, deverão ser praticados pelos sócios que representam a
maioria das quota§.

CLAUSULA OITAVA: Os administradores ficam dispensados de
prestar caução,

CLÁUSULA NONA: os administradores declaram sob as penas da
Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborpo, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

cúUsULA DÉCIMA: Aos administradores ou diretor(a)
nomeado(a), pelo desempenho de suas atividades na sociedade,
terão direito a uma retirada a título de " pró- labore", anualmente
fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas'

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: S
jurídicos efeitos as deliberações soci

o válidas e produzirão os
tomadas em consonânciaiS

ao Artigo 1.071 a 1,080 da Lei 1 .406 de Janeiro de 2OO2,

inclusive aqueles que imPliquem lavratura de alterações

Páglna 3 /
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Parágrafo primeiro: E lícita a nomeação de procuradores,
sócios ou não sócios, para representação da sociedade em juízo e
fora dele, Sendo que do instrumento deverão constar os poderes
da outorga e o prazo de validade do mandato.

U
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CONTRATO SOCIAL

contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões
incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerar
responsabilidade para a sociedade os atos praticados em
desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de
capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente
transferíveis. A cessão a terceiros dependerá da prévia anuência
por escrito do sócio remanescente.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais
sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio
alienante poderá.alienar a terceiros em igualdade de condições as
quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCrMA QUARTA: Havendo preposição de qualquer
ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio
prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e
seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios
estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de
exclusão de sócios terá que ser levada a registro na Junta
Comercial do Paraná, com justificativa homologadg judicialmente.

CLÁUSULA DÉerMA QUTNTA: É vedada a constituição pelos
sócios, de qualquer gravame sobre suas quotas, na prestação de
garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto
pessoa física, Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa
j uríd ica.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro,
serão levantados os demonstrativos contábeis para apurar os

lucros e/ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua

destinação, obedecidas as retenções p scritas em lei.

Parágrafo único: Os resultad sf com a concordância de

todos os sócios, Poderão ser dist entre os mesmos

o3/LzlZ0tO lt

§

Do

oà G Sç
2 r'l

ç!
32?3.t1 3b6t 2203223.

I I JUt{. 20ll

Integra I

ú-

Página 4

de


