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CARLETÍO GESTAO DE FROTAS LTDA

E DAÁÍIVIOADE
,15.42.1{í - Represêntantês comerciais e agêntês do co|rlércio de motocicletaô e motonêtas, pêçâô e acêsÊórios
(Dispensada')

LO OO ESTAA€LEC|MENÍO (NO E OE F lltr^Sl^)

E

206.2 . Sociêdadê Empresária Limitada

L@RÁDOURO

AV CANDIDO DE ABREU
COíI,IPLEMENTO

SALA í703 ANOAR 17 CONO WORLD
BUSINESS ED

NÚMÉRO

776

CEP
80_530J00 cENTRO CtVtCO CURITIBA

ENOEREÇO ELET&ONICO

CONTATO@GRUPOCARLETTO.COM.BR
TELEFONE

(4í) 36r8-S730

EPP

E oÉscR DÀSATIVIDAOÊS SECUN

4'1.10-7{0 - lncorporação de empÍeêndimenlos imobiliáÍio§
43.22-3{2 - Instalação ê manutenção dê sistêmas centraB dê ar condicionado, de v€ntilação e refÍigeração
/$.99-1{1 . AdministÍação de ob.as
45.20.0{1 - Sêrviços de manutenção ê rêparâçáo mecánica dê vêículoâ automoto.e6 (Di6pênaada .}
{5.20.0{2 - Sêryiço6 dê laalêmagêm ou íunilaria ê pintura de vêículos automotoÍes (Dispensada r)
45.20{{3 - Se.viços dê manutenção ê repaEção elétrica dê veículos automotorês (Dispênsada r)
45.20{{,1 . SeÍviços dê alinhamento e balanceamênto de veiculos automotoÍes (Dispênsada .)
r{5.30-7{3 . Comércio a va.ejo de pêças e acessório6 novos para veículos automotorês (Oispên6ada ,}
,í5.30-7{4 . Comércio a vaíejo de peças ê acêssódos usados para veículos automotore§ (Dispensada .)
,í6.19-2{0 " Reprêsêntantes comerciais e agêntês alo comércio da mêÍcadorias em gêral não especializado (Oispensada
')
47.51.2.01 . Comércio varejista e3pêcializado de equipamentos ê suprimentos de iníormálica (Oispensôda ')
52.29.0.02. SeÍviços dê Íêboque de vêículos
62.02.3-q) - Oêsênvolvimento e licenciamento dê progrâmàs de computador cuEtomiávêis (Dispênsada ')
64.634{0 - Oulras sociêdades de paÉicipação, excêto holdingÊ
66.13.4{0 - Administração de caÍt6e3 de crédito
ô6.í9.3.02. Co.rêâpondêntes de instituiçôes íinancêiÍas
66.í9.3{5 - Opêrâdoras de cartôês de débito
66.19.3.99. Outras âtividadê6 auxiliares dos seÍviços financêiros não espêcificadas antêdormentê
66.29-1{O - Atividades auxiliarcs dos sêgurGs, da previdência complemêntar ê dos planos de saúdê não êspêcaficadas
anleÍioÍmentê
70.20-4{0 - Atividadês dê consultoria êm gê6táo êmpresarial, êxcêto con6ultoÍia técnica e6pêcíÍica (Dispensadâ ')

PR

ÉNÍE FÊDERAÍVO RESPONSÀVEL ÍEFR]

DÂTÀ OÀ SI

27t1112006

SITUAÇÃO ÊSPECIAL

Aprovado pela lnslÍução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 05107/2021 às 09i41:21 (data e hora dê Brasilia).
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CARLEÍÍO GÊSTAO DE FROÍAS LTDA

E oÂs aTtvto,loEs SECIJ

74.00-í{),1- Atividades dê intê.mêdieçãoê agenciamento dê 6erviço3 e oêgócios êm gêaâ|, êrceto imobillárioG
(Obpênsad. ')
77.lí.0.(» . Locação dê aulomóveia sêm condutor
n.33.140 - Aluguel d€ máquin$ e êquipamêntos para êsc.itórios (Daspên.ádâ .)
E0.20{{)l -Atividades de monitoramênto de si6temas dê sêguÉnçâ êbtrônico (Otôpensada.)
Eí.1'í -7{X} - SewiçoB combinados para apoio a edíícios, êxceto condominios prêdiria
62.9í-í{X} - Atividadê8 dê cobránças e inÍoÍrnaç(És câdastrai6 (Di6pên6adr.}
E2.997.02. Emi86ào dê vabs-€limentaçáo, valêa.{rônspo.tê ê similaÍes
82.99-7-99 - Outra6 !üvidade6 de 3êrviços píestados principalmentê às êmpÍe3ú nâo êrpecíicada! antêdoÍmêntê

E OESCR DÀ NÁÍUÊÊZÀ

206-2 - Sociêdâdê Empresária Limitada

LOGFAOOURO

AV CANDIDO DE ABREU
l,rÚMERO

n6
coarPtEMElTo
SALA 1703 ANOAR í7 COND WORLO
BUSINESS EO

60.530{00 CURITIBA PR

ENOEREçO ETETRÔNtCO

coMrAÍo@GRUPOCA RLETTO.CôÍú.BR

ENTE FEOERÂTIVO (EFR)

'gÍU^CÁO
ATIVA Y'*. oAÍA Ot gÍu çIocÂD STRAL

27t11m06

cENTRO CtVICO

§iÍUÀÇÁO ÉSPÉCIAL

ÍELEFONE
(4r) 361E.9730

o ra DÂ gTU çIO ESP€CrAL

fl A disFrca & aMaás e lkle.fas é dietÍo b üryeeú*r grre alende aos rEguis]{os cor,st rtÉs ra R€soi/çlto CGSIM n'51. de 11 de
iunho * 2019, N da bgL§Ja(Áo prfuta encâninhada ao CGSrM pêbs enles ,HêraÍrvos, náo bt o a R.@itc Fcdcral quahueí
rc s qon se b i I il ach q ! a nlo à s alivid ack s tli sÉ n sach s
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2t2



27t
01to3t2021

MINISTÉRIO OA FAZENDA
Sêcretaria da Recêita Federal do Brasil
Piocuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DivIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA
CNPJ: 08.469.40/U0001-30

Ressalvado o direito de â Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pêndências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a jnscriçóes em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cêrtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íliais e, no caso de ênte federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujêito passivo no âmbito da RFB e dã PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas afÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8-212, de 24 de .,ulho de 199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificâçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://Ífb.gov.bÊ ou <hftp:/Árvww.pgfn.gov.bí>.

atuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 211012014
Emitid dia 0110312021 <hora e data de BrasÍlia>
VáIid
Códig
Qualq

dáo: 090D.281 D.6E85.D9E'l
a invalidará este documento.

S1 49.48
té 28t08t2021
de controle da
r rasura ou e

1t1

CeÍtidão
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 024068796-83

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do conlribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: ESta Certidão engloba todos os estabelecimentos da emprêsa e reÍere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como mprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida ató mênto Gratuito

A autenticidade desta ser conÍirmada via lnternet
www.íazenda. pr. gov.br

272

'110812021 -F

etutu tit k tend Pút ca (0Wyú21 1751:25)

\\r

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.469.404/000í -30
Nome: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA



273

CeÍtidão no

CNPJ:

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANçAS E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBIToS TRIBUTÁRIoS E DíVIDA ATIVA MUNICIPAL

9.í2E.453

08.4ô9.404/000í-30

CARLETTO GÊSTAO DE FROTAS LTDA

no 619120?1 de 24t03t2021 .

dia '1510712021

Código de auten da
Qualquer rasura ou nda inva rá este documento

rnecimênto Gratuito

Ressalvado o direito de a Fazenda Públicâ Municipal inscreveÍ e cobraÍ débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do conlribuinte acima identificado, relativas a créditos
tributários administrados pele Secretaria Municipal de FinanÇas e cÍéditos tributários e não tributários inscritos em
dÍvida ativa junto à ProcuÍadoÍia ceÍal do Município (PGM).

^:sta certidáo compreende os TÍibutos Mobiliários (lmposto sobÍe serviço - ISS), Tributos lmobiliários (lmposto PÍedial
e Territorial UÍbano - IPTU), lmposto sobÍe a Transmissão de Bens lmóveis lntervivos- lTBl e ContÍibuição de
MelhoÍia), Taxas dê Serviços e pelo PodeÍ de Polícia e outros débitos municipais inscÍitos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abfange todos os estabelecimentos (matriz e Íiliais) cadastrados no
Município de Curiliba.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no êndereço
https://cndridadao gov. br/Certidao^r'alidârCertidao

13t10t2021 - F

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizândo um leitor de QRcode

CeÍtidão emitida
Emitida às 11:46

1 62E7386988743FC08AF7ED2608F66F4F0

Válida



11t05t2021 Consulta Regularidade do Empregador 27{

Voltar lmprimir

C/|^'XA
ÇAIXA ECCJNC}]!,],CA -É.}FRÀi

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

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 nã de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a buições ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/20 a 7010812021

Certificação Núm 202LO4L30L 3 539619

Informação obtida em lll05/2027 77i47i41

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

https://consulla-crf.caixa.gov.bí/consultâcí/pâgês/cônsultaEmprêgado.jsf 111

fnscriçãor 08.469.404/oool-30
RAzão Socia|: CARLETTO GESÍAO DE FROTAS LTDA

Endereço: R BRIGADETRO ARTHUR CARLOS PERALTA 277 SALA 05 / BOM IESUS / SAO
IOSE OOS PINHAIS / PR / 83025-2OO
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Página 1 de 1

Nome: CÀRLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA (MÀTRIZ E FILIÀIS)
cNPJ: 08 .469 .4O4 / OOOL-}}
CerEidão n
Expedição:
Val idade :

de sua exp

99 / 2o2L
L, às LL:.1-7:.22
- 180 (cento e oitenta) diaE, contados da data

Certifica-se que CÀRLETTo cEsTÀo DB FRoTÀs r.TDÀ oíÀTRrz B FrrJrÀrs),
inscrilo(a) no CNP.I sob o n' 08.469.404/OOO1-30, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdministraEiva n" L470/20L]- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta certidão são de responsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at-é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agêneias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autencicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Intsernet (htstp: / / www . E s t . j us . br ) .

Certidão emitida gratuj-tamente .

INFORÀíÀçÃO TMPORTÀIITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanEo às obrígações
esEabelecidas em sentenÇa condenaEória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2/2
7/08/202
1çao.

Dúvidas e suges!ôes: cndEltst. jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.,HISTÀS



276REPUBLICA
COI,IARCA DE CURITIBA
i. oFtcto olsÍRtEutooR, paÀÍ. E corlTADoR JUDtct t o0 FoRo
cEllTRAt o^ coaaac^ DA REGtÀo ÍEThopoLrÍAatA ar€ cuiÍÍl6^
av. cÁNoroo oÊ ABREU. 535 1" ANOAR - FONÉ. (ill) m27-5253
EorFlcro Do FôRUM clvÉL . cENTRo-clvrc'o'
CEP: 80530-906

ww.ld.tnbul.rorcu,lüb..c6.b.

PEDIoo oE cERTIDÕEs

Emitida por: MAURI
Loi nct9.E03 do 2íloêy'1E
Tabela XVI do3 DistÍibuidoÍes no Vl letra a (R$ 33.66)

FEDEP-A,TTVA

JOSÉ AORGES DÁ CRUZ F'LHO
TITULAR

DO BF,ASTLesrADo--Do PÀR.âffÁ
EMPREGADOS JU RAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABELANGELÂ WYPYCH
MARIANY AEÂTRZ DA SILVA SCAPINELI

CHRISÍIANNÉ SOÂRES MOREIRA
KARINA SAVARO ALVES
FERNANOA GALLASSINI

VANESSA MANENTEEDIFICIo Do FÓRUM CVEL
Av. CÀNDIDo DE ABREU, 535 . TÉRREo. cEP Eo53o.9o6

REcupERAcÃo Juotctal- . FALÉNch . coNcoRDÂT . cRr[E . crvEl
VARAS CEruNAIS.VÂRÂS DÂ FAZENDA.VAFÁS DA FAMILIA.PRECÂIÔRIA OA VARA DÉ EXEEUÇÔES PENÀS
EXECUÇÔES F|SCÀS DO ESÍaDO E DO MUNtClplo - REGTSTROS PúSL|COS - ÍRBUNÂL OO JUR|

TÂAELNNÂÍOS . JUIZAOO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

cNPJ.08.469.404/0001 -30

no período de'18 de março de í963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de

291121621 a 3010612021 .

O REFERIDO É VEROIOE E DOU FÉ.

Curitiba, 02 de julho de 2O21 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

-lo
Digitally signed
by I OFICIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:75I552
67000157
Date:
202r.07 .02
15:32:30 BRT

"' Sê impressa, voÍiÍicar sua autonticidado no httpJ/wvírr, l distribuidorcuritiba.com.bÍ/autentica usando o codigo F21922É7 "'

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS

GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições fisicas e eletrônicas de

AçÕES DE FALÊNCIAS, coNcoRDATAS, RECUPERAÇÃo JUDICIAL E

EXTRA.TUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação

contra:
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REPÚBLICA

COTíÍARCA DE CT'RITÍ,BA
FEDERATIVA DO BRASTL

ESTADO DO PÀRà.ilIÀ
t.oftcto oBrRlBUt oc p Ãr. E coúI^t oF JtDtcut oo FoRo
CEiITRAr" D  C /ÀRCA D  REC{O IEÍROPOUIAT'A OC CUNÍÍ'A
AV. CÀNDDO OE AAREU, 53ri 1. ANOÂR . FOitE: (41t 3027 -5253
EDIFICIO DO FORUM CIVEL . CENTRO{IVICO
CEP: 8053&906

m-! d.líhüldôE!íí6.-êm.àt

pEoroo DE cERflDÕEs . "HR'.ÍIANNÉ 
slAREs i'oRÊlRÂ

JosÉ aoRGEs DÁ cRUz F,LH? iEiitÂ '&i-rÂsrrr
ÉorFlc-ro Do FôRUM civEL TrruLAR vaNEssa MANENTE

AV. cÀNotDo DE ABREU, s3s - ÍÊRREo - cEp s053G906

RECUPERACÃO JUDICIAL ' FALÊNCN ' CONCORDATA ' CRITTE ' CIVEL
VÂRAS CRIMINAIS.VARAS OA FAZENOA.VARAS DA FAM|LIA.PRECATORIA OA VÁRA DE ÉXECUCÔES PENAIS
EXECUqÔES FTSCATS DO ESTÂDO E DO MUNtCiptO - REGTSTROS PúBLICOS TRTBUNÁL DO JUR|

ÍAEELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAI

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

cNPJ.08.469.404/0001 -30

no período de'18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei .4.677, de

29/t2162) a 3010612021 .

O REFERIDO É VENONOE E DOU FÉ.

Curitiba, 02 de julho de 2021 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

EMPREGADOS J URAII E NTADOS

SANORA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFÂNOVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ OA SILVA SCAPINELI

ao
Dioitallv sioned
by-r oÉrcrÕ DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000r57
Date:
202L.01 .02
15:32:30 8RT

Emitida por: MAURI
Loi n'í9.603 dê 2ílDorí6
Tabêla XVI dos OistÍibuidoros no Vl lotra a (R3 33.66)

* Se impressa, vsrificar 5ua aul.nlicidad€ no http://www.ldistribuido.cu.itiba.com.br/âutontica usando o codigo F21922É7 *'

CERTIFICO, a pedido de paÉe interessada, para FINS

GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições Íisicas e eletrônicas de

AçÔES DE FALÊNCIAS, coNcoRDATAS, RECUPERAçÃo JUDIGIAL E

EXTRA.TUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação

contra:
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Govemo do Estado do Paraná
Secíetaria da Micro e Pêquena Empresa
Junta Comêícial do Estado do Paraná

PARAX/IÚ

'100.000,00 (cam mil reais)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Re tro de EmpÍesas Mercantis - SINREM

â!:iro co.r§lãm óos doc'rr'€nlos aÍquNadGs

-ndc.êço Complcto
Avenida CANOIDO DE A8REU, M 776. SALA '1703 ANDAR 17 COND WORLO BUSINÉSS ÊO, CENTRO CMCO - Cuíiüba/PR - CEP 80530{00

Crpltal Socl.l
R$ 100.000,00 (cem milrêais)
Caplt l lnt gr.llzâdo

Ordo. do Sóclo
Nom. CPF/CiiPJ
FELIPE GLOOR CARLEÍÍO 076.079.059{,I

Pârticip6ç5o no câpllâl
R$ 1 00-000.00

Eipúclê d.
Sócio S

nistÍador Térmlno do mandato

Esta cârtilão íci emitida automaticarnents ê 0í07/2021, às 16:01:40 (horário dê Brasília).
S€ impíêssâ, veíiícâr sua aúlêntacidadê ôo https:r/www.GmproaaÍacil.pa.gov,ba, com o ódigo XYA2JPÉ7.

ilonr E V,!...r.Ic RrEÍo GEsTrIo DE FROT S ltD
llürú Júi.Ic.: So.iíáê Enloí6áÉ tmi.d.

7 Proreôlô: PRC2r07430113

NIRE {Sede)
41205a30211

CNPJ
08.469.4Mlo001-30

Datâ dG ato ConatltuÍYo
27t11120cÉ

lnlclo do Atividado
1 6i/'t '1 i 2006

Objoto Social
REPRESENTANÍES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DÊ MOÍOCICLETAS É MOÍONEÍAS. PÊCAS E ACESSORIOS SERVICOS
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, SERVICOS OE MANUTENCAO E REPARÁCAO ELETRICA DE
VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A
VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARÂ VEICULOS AUÍOMOÍORES, SERVICOS OE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA OE
VEICULOS AUÍOMOTORES. LOCACAO OE AUTOMOVEIS SEM CONOUÍOR, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE
VEICULOS AUTOMOTORES, S€RVICOS OE MANUTENCAO E REPARÂCAO MECANICA OE VEICULOS ÀUTOMOÍORÉS, SERVICOS OE
REBOOUE DE VEICULOS, ATIVIDADES OE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIÀ TECNICA ESPECIFICA.
ATIVIDADES AUXILIARES OOS SEGUROS, DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DOS PLANOS OE SAUOE ATIVIDADES DE COBRÁNCÂ E
INFORMÂCOES CADASTRAIS EMISSAO DE VALE9ALIMENÍACAO, REFEICAO, VALES-TRANSPORTE E VALE COMBUSTIVEL
CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS AÍIVIOADES DE SERVICOS
PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO OE SISÍEMAS OE SEGURANCA ELETRONICO
ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE
SOFTWARE INTERMEDIACAO COMERCIAL NA VENDA DE COMBUSTIVEIS, PRODUTOS ALIMENÍICIOS, MOVEIS E EOUIPAMENTOS
ELETRONICOS INCORPORÂCAO DE EMPREENOIMENTOS IMOBILIARIOS PARÍICIPACAO EM OUTRÂS SOCIEDADES EMPRESARIAS
COMERCIO VAREJISTA DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAÍICA ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPAMENÍOS PARA
ESCRIÍORIOS PRESTACAO DE SERVICOS OE INTERMEDIACAO, MANUTENCAO DE
VÉNÍILACAO E REFRIGERÂCAO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRÁCAO DE OBRAS

SISTEMAS S DE AR CONDICIONADO, DE

/ corr"
IEPP (Empíesa de Pequeno

\ 
Pode) 

/

Prâzo dê Ouração
lndeterminâdo

Oad06 do Admlnlôtr.dor
Nomc
FELIPE GLOOR CARLETTO

Íómino do mandatoCPF
076.079.059{1

Sltuaçâo

Slrlus
SEM STATUS

Úhho Arquivamcnto
Oate
1An2t2021

Atdevgnloa
3í6 / 316 . ENAUADRAMENTO DÊ EMPRESA
DE PEOUENO PORTE

Àlúmero
2021 1 08rt638

lllilllllltill
F'RC2' O7!t3(}l1't 3

LEANDRO MÂRCOS RAYSEL BISCAIA
SêcÍetário GeÍal

1de1

JIISEPAB
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A
pREFETTURA MUNrcrpAL DE NovA SANTA eÁngaRÂ
pnrcÃo elernôtrco No 029/2021
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO O47 I2O2I

Curitiba/PR, 16 de lulho de 2021

Eletrônico N,o 2912027, rnstaurado por este mun cípio, que

Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

É

§"s.>
(---

ROTAS

I
DECLARÂçAO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, que a empresa CARLEITO GESrÃO DE FROTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no 08..169.404/0001-30, com sede na Av. Candido De Abreu,776 - Sala 1703 Andar 17 Cond. World

Business Ed - Centro Cívico, Cidade de Cuítiba, Estado do Paraná, tel, q, 3149-1004, e-mail:

carletto.licitacoes(ôrcvadvoqados.com. br, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão

fuão estamos impedidos de licitar orf,ntratar com a

I

Í'
CA ETTO

VIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO
CPF: 2.065.549-61;. RG 9.278.400-2 I.l PR

REPRESENTANTE TEGAU ADVOGADO - OAB/PR: 75.860

LTTÍÔ GÉSIAO DT

f,rotAl uDÁ

aÀftDlo(, Dí 
^81ÍLr

L .J

776 - Sala 1703 - Cerrtro Cívico - Curitiba - PR, 80.530-000

279

l-oe .+os.coqlooo r - :õl

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA - CNPJ: 08.469.404/0001-30 rlt
18-9730 / 3618-9732

ladvogados.com.br
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Lettr:
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\
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orculuçÃo or lrrxr§lÊrcra DE FATos litpEDrrrvos

A empresa CÂRLETTO CeSfÃO DE FROTAS LTDA, pçssoa jurídica de direito privado, inscrita nô. CNPI sob no

08.469,404/0001-30, com sede na Av. Candido De Abreu, 776 - Sala 1703 Andar 17 Cond. World Business Ed - Centro Cívico,

Cidade de Curiüba, Estado do Paraná, tel, 41 3149-1004, e-mail: carletto.licitacoesô-rcvadvooados.com.br, por seu

representante legal que abaixo assina, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

sua habilitaÉo no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba/PR, 16 de lulho de 2021

I

I§",[>";CA LETTO SLT
VIO HENRIQUE LOPES CORDEIROF

CPF: 62.065_549-6
REPRESENTANTE LEGAU

1; RG 9.278.
ADVOGADO

4OO-2 I.I PR
- OAB/PR: 75.860

Íõb .+o g.coelooo r -:õ'l

L J

A
pREFErruRÂ MUNIcIpAL DE Nova saNTA eÁneaRA
pnrcÃo elErnôtrco No 029/2021
PR,OCESSO ADMINISTRATTVO NO O47 I 2O2L

cÀ§!ÉrÍo ctslAo Dt

'ITOIÀS 
LIDA

Àví ! oÀ (1r.t6o D! 
^ltti,, 

776
ctílroaivEo atP Eo 530'ooo

CURiT'3A - Pft

ROTAS LTDA - CNPJ: 08.469.404/0001-30 LlL
1oo4 / 3618-9730 / 3618-9732
atoes@ rcyadvogados-com. br
03 - Centro Civico - Curitiba - PR, 80.530-000I'
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pREFETTURA MUNIcIpAL DE NovA sANTA sÁnslRÂ
pneeÃo rlErnôrrco No 029/2021
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO O47 I2OZT F

A empresa CARLETTO cESfÃO DE FROTAS LTDA, pssoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no

08.469.404/0001-30, com sede na Av, Candrdo De Abreu, 776 - sÉ,la 1703 Andar 17 Cond. World Business Ed - C-entro Cívico,

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, tel, 41 3149-1004, e-mail: carletto.licitacoesOrcvadvooados.com.br, por seu

representante legal SR. FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o n.

062.065.54961i portador da carteira de Identidade RG 9.278.400-2I.1 PR, DECLARA, para efeito de participa-ção no processo

licitatóridôÍtíââbif lernônrco No 29lzozí-, da prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara, que nãô',úàniÉm'e, r",
quadro sodetario ou emprega cônjuges, companheiros ou patentes 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 assessorômento, de membros ou

servidoÍes vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Ucitaçóes do Município de Nova Santa Bárbara-

.

Curitiba/PR, 16 de Julho de 2021

Í\ c\
CA LETTO Jà*otot tt

VIO HENRIQUE LOPES COROEIROF

CPF 62.065.549-61;_RG 9.278.400-2 I.I PR

REPRESENTANTE LEGAU ÂpVoGADO - OAB/PR: 75.860

L J

tl
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DECLARÂçÃO DE NÃO PARET{TESCO

l-oa,+o g.q o+/ ooo r -:õ-l
cÁturlro 6fsÍao Dt

fi{)ÍAS LIDA

AVllrlOAC$tmO ü 
^a 

tr,76
cttraoovK9 !tPao.5lo.ooo

CARTETTO

Av. Ca nclid

GESTÃO DE FROTAS LTDA - CNPJ:08.469.404/0001-30
TeleÍones: (41) 3149-1004 / 3678-9730 / 36lA'9732

e-rnail: ca rletto.licita.oes@rcyadvogados.com.br
de Àbreu. 776 - Sâla 1703 - Centro Cívico - CuÍitiba - PR, 80.530-000

UT



(-;rrletto

À
pREFErruRÂ MUNIcTpAL DE NovA SANTA sÁngaRA
pnrcÃo ruErnôrrco No 029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O47 I 2O2L

E

A empresa CARLETTO CeSfÃO DE FROTAS LTDA, pessoa.lurídica de direito privado, inscrita no CNPI sob no

08.469.404/0001-30, com sede na Av. Candido De Abreu, 776 - Sala 1703 Andar 17 Cond. World Business Ed - Centro CÍvico,

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, tel, 41 3149-1004, e-mail: carletto.Icitacoes G rcvadVooados.com.br, por seu

representante legal que abaixo assina, Declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendlz, a paftir de 14 (quatorze) anos, em obsenvância à Lej Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no

8666/93.

I§"s;-fi;LETTO LT
F IO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

CPF: 2.065.549-61;,RG 9.278.400-2 I.I PR

REPRESENTANTE LEGAU ADVOGADO - OAB/PR: 75.860

L J

rl

\

)

?,82

Curitiba/PR, 16 de lulho de 2021

orculmçÃo oe rrexrsrÊrcu DE EMeREGADoS uE oREs

lõa.qos.+o+/ooo r -:õ"1

c^ÊttIro Gr§rÁo 0[
ÍROTA! LIDA

ÀvÚrD^rAlít}m ff 
^EttU. 

77ô
clrt Ro oyrco atpao.53o-o@

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA - CNPJ: 08.469.40410001-30 1/r
eleÍones: (41) 3149-1004 / 3618-9730,/ 3618-9732
e-mail: carletto.licitacoes@ rcyadvogados.com, br
\t)rêu. 776 - Sâlâ 1703 - Centro Civico - Curitiba - 000l080_5R
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PREFEIIURA MUNICIPAT

ltü.ilmHir

Nova Santa Bárbara, 1610712021

De: Pregoeira

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos de habilitação Pregão Eletrônico n" 2912021

Senhora Contadora

Solicito análise contábil quanto aos documentos de habilitação
apresentados pela empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS, no Pregão
Eletrônico n'291202'1, em relaçáo ao exigido nos itens 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e
10.7 , do anexo 3 do edital convocatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,
.\

A^^n--
Pollinft§imere S

\ 4*U
otto

Pregoeira
Portaria n" 02312021

t,Recebido: \-1, Y\-,\ \w\

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222,CeÍúÍo, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao(Ansb.Dr.qov.br - www.osb,pr.goy.b[

CORRESPONDÊruCN INTERUA

orr^;/lL i-f t)'1



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
28,

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 16 de julho de2021

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Documentos de habilitação Pregão Eletrônico no 2912021 .

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de uza C s Almeida
Contad

Recebido por: tt
Nome Assinatura data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001$0
E-mail: uolsb@-rIs b.Dr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

De: Departamento de Contabilidade

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna que solicita

análise contábil quanto aos documentos de habilitação apresentados pela empresa

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS, no Pregáo Eletrônico no 2912021, em relação ao

exigido no itens í0.2, '10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, do anexo do edital convocatório:

Item 10.2 - Apresentou o Balanço Patrimonial;

Item 10.3 - Apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

Item 10.4 - Facultativo - DLPA

Item '10.5 - Foi extinta - DOAR

Item 10.6 - Valor do patrimônio líquido apresentado no Balaço Patrimonial

R$ 649.740,33

Item 10.7 - Assinados (certificados digitais).



PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O47 I 2OK-,

OBIETO: Contratação de emprçsa, especial

gerenciamento de manutgnÉo Fre\rentilra e

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ilOVA SA
PREGÃO ELETRôilICO ilO O}'Iz,,}í-

Curitiba/PR, 16 de Jutho de 2021
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de sistema informatizado e integrado de

qlinas pertencentes a frota do municÍpio de Nova

§

NTA BÁRBARA

izadà para oe

S.1nta Bárbara - PR,

..:

de Apoio

Ilmo. (

A emprca.. GESTÃO DE FROTAS dica de direito privadq insc sob no
08.469.4041m1-30, com sede na Av. Candido De Abrai nss Cívico,
Cidade de Curiüba, Estado do paraná, por seu represe I ababo assínado, para fins de particip#o na lícitado acima,
vem lhes apresentar G termos de sua PROPOSTA CO regãi!,. na Forma Eletrônica ne OO7 /rOZl, ãcatando todas

i

as estipulações consignadas no respectivo Edital e sEüi

Pcro*nrno, infoÍma desde logo, que toda comunicaçã§ deste !:rocedimento licitatório deverá ser trocada junfamente
com o Núcleo de Licita$es, conforme informação de seguir:.

Núcleo de de Licitações

c

ema

Ao

regoeP

'.4

Sah 403 Andar 17 Cond. World Busi

P

Responsável: Flavio Cordeiro ;
i

Terefone: (41) 3149-1004 ltryà9983Gs080 :;
Endereço: Rua Angelo Zeni, 679 - Boís Ret*o §uri , úhta
E-mail: àrletto.licita coes@rcvad ados.com;br

{i k

f ;tr-etto



DADOS DA EIIIPRESA

Proponentêr CARLETTO GESrÃO DE FROTAS LTDA

Endereço: Av Candido De Abreu, 776 - Sala..17oii Andar

CEP: 80.530-000 Cidadê: Curitiba UF: Paraú

CNPI: 08.469.404/0001-30 I.!§: 90835971-24

OPTANTE PELO SIMPLES IInCIOX]|L: ( ) SIM ( X )

286

&rsiness Ed

Mun: 10 09 884.594-2

Contato: Flávio Cordeiro E-mail: carletto.
*'./Fax: (41) 3149-1004 (41) 99830-8080

P

c

RE

advog

sob o

RG: 12.495.430-8.' 076.0D.059-01

ncia 8494, Conta

GAL PARA ASSINATURA DA

OAB/PR 75.860, portador da Ca

61, com escritórío profissional na

08649-2
..

r Flavio Henrique Lopes Co tro,

e Civil RG no 9.278.2+00-2 I.I MF

{ni, eZS - Bom Retiro - Curitiba

f,
fr

te os requisitos de habilitaçãoie que n6sa proposta

{eOitat);

direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto,

impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam

virtu(H. de expectativa inflacionária e deduzidos os des@ntos

Lei no 9.854/99; em utiliza úa

123, de 2/20L3, Wfi fazer jus aos benefícios previstos

bdas as normas deste edital e seus anexos.

Declara$iês:

A propoÍEnte dedara que:

1, Para todos os fins de direito, que cumprimos e a

está em conformidaê com as exigências do instrumen!ô

2. Que nos preços oohdos estão incluídas todas as

ta^como gastos da empresa com suporte técnico e ad

incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer ac

eventualmente concedÍdos,

3. A inexist&rcia de htos supervenientes impeditivos a

uf& mãodeobra direta ou irdireta de4. Que não

forçado;

5. Que atende aos requisifb§

na referida Lei, sendo enquad

6. Que os serviços conforme estipulado neqte. edilàl q

a-ri'
acordo

§

,
-§rtt

)
i -.r !- -.1-.1 -r-tfr :-i:LLiJ

h



DESCRTçÃO DO OBJETO DE
it

Implantação e opeIaÉo de gstemà
informatizado e integrado de gerencjamento
de manutenÉo preventiva e corretiva dos
veículos. e máquinas peítefl@Írês a ftota do

-.. ,ltvo R$ 839.181,00 R+226.662,79 I R$ OrZ.SrA,Zr

mun de Nova Santa EÉrbara - pR

!VÂLOR TOTAL: Rg 612.518,21 (seiscentos e doze quinhentos e dezoito reab e vinte e um cenbvos)

ffiffiffiffiilH:,,r:,.rsr
#Ftrtr,:ú"ãH::*ffi rffi ,:ffi s-ffi*rm.m**,mffi #n*,

il!--ilI;#,.#,à,íffi i:;,:gili",,::##l;gtl;"r*r:*:#*:Hrrtrúx?ffi ,á:fl 
."#- ^ devendo promover o credenciamento de outros, sriffssi,ret, ç n"aia'o ao ilri;ípi"; ; run6o das necessidades

:*-:fi-t=itj:Tt"t, sempre conexas aos interesseqlks, p{á Rns ae pr"ruÉ" irã."*i@§ g€ftris de: mecânica,
eretrrca, susPençao, freios, retfrca de motores e bomba $f#I reü@ de ar condicionaào, uorra*raria, tavagem de vekulos,alinhamento, balanceamento e cambagem, funilaria e ,ffv* te guincho, fornánúiü a" pr*r., tuurincantes, nnú
Agente redr{ liquido autoÍÍtotfi/o, filtros, peçs e ac4çíilgn çril, considerando: =

a7 i'ian,ie'-,çãftaenwa - comprees loog T ,urrg*arur4, em. ollcinas Ínecânkãs *.aoqff" urtomóveis,
obedeceqdo-se às-iecprnendade do.fabrtsanE do veícfiili o .àr{ d" "qrilã iirní"bü.
São exemplos de manttteogão preventiva: . ,il , I. '
t. troca dã pneus, atinrraÃõ" tãi"iãr"n" o" .oa.r&nouo"n, {

Il Ttr,fl:$:""':,#"j:ffiilH.1'5trffi1f eo oe flr*ú aé 
1*,'-nto;

IV. Reposição de palhetas de timpador, Uagria, huircrq- Oe,t{ru,ab (Hanguto sinatizador, chave de i
i".'#1flÉ:Hil§,'J:T:t#'correiasdêq&rnat#'{ 

r:' 
\

VI. Limpeza de motor e bicos inieiores; il- -.:

*rtavos)

da, cinto de

,I

i-,:i- j-il t trl

rsprctrrcacÃo oo oa:rro
-Õ.. 287

ITEM PREçO PARA
upgúerçÃo
,A FROTA

DESCONTO
REF. Â TAXA

DE ADÍII

VALOR
TOTAL COM
DESCONTO

01

VII. Regulagens de bombas e bicos injetores;
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manutenção de cada um dos veículos da frota, fomecendo,
X. Fornecimento de relatórios específicos, analíticos e sin
ou grupos, que possibilÍtem a análise de gastos çüscrin{
XL Faturamento de nota fiscal com demon§&64á de
de administraÉo; .ã

nas cidades de Nova Santa &árbam, Londrina. Cambe, Comélio proo5pio e Curitiba - pR;
IX. Banco de Dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços executados, despesas de

, índice de atendimento por tipo de serviço;
odo pré-estabelecido, extraídos por veículos individuais

e n1ãos de obra;
,discri adpi!ãlores gastos com mãos de obra, peças e taxa

vida mêcânica do veículo e, a cada operação: 2 8 I

XII Sistema tecnológico que possitilite a visualiza!ão dó§ o respec@ contrato de manutenção preventiva e corretiva
dafrota;
-1.2. O sistema deverá regÍstrar e armazenar todos os
,il Í.1úmero de identificaÉo da ordem de serviço;
r, Identificaçào do vekulo (üpo de frota e placas);
, -Yodelci do veírulo;
u, Jata e tnra de áber&n e fednhento da ordem de
e) Data e hora de iníjo ê fim da manutenção do veículoi
í) Tipo &.serlrp.ft.tlbíção de peç/ manutenção co

Iden@!§§or responsável peta aprovafro ento (A)me e matrícula);
Quilorne§?§g-n,t& veículo no momento da execu

i; Oescri@@1.-@, rços executados e peças trocadas;

i+*#;"i]o,*,o"0*,
m) renffi§ffift das peças substituídas; i

n) valortotd {iffiqãção;
o) Descri@ surnarÍda da operação;
p) Razão Social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou p de serÍiço; 

.

consr*a do Contratante e emissão de relatórios, sendo que,

q) Número e data das notas fiscais emitidas pelo forne6{ffi
3.3. Todos os dados do item 3.2, deverão estar disponí(í*ii
a cada fechamento de perícdo e emissão de nota para
de consumo e compsição de faturamento. .

, dáerão constar descriminados e separados em rehtório

3.4. O sistema devefiá emitir relatórios gerenciais, fina opemdonais que permitam o controle de despesas e üpos de
se^çs, do valor das peças e da mão de obra, das gará hlstrir*o de ordens de serviço, orçamentos e de manutenção

3:."3"#k* das operages.deve ,",. u*"r"nrdoffi iata. ê fácil consulta pelo Milnicípio durante a vigência do
contrato, bem como, ao término do contrato, deverá sg ibilizxb pela Contratada em planilha eletrônica.
3.6. Os rehtó os disponibilizadG pela Contratada

e)
h)

fteqções
de mánutenção por perfudo, por tipo. de

eventuais a
a) Históríco

e adequações às necessidades do

descrição do valor @l de peças e \ralor total deãÉo &
c) Comparativo de valor neg"Ocjpdo na ordem de serviço;
d) Registro de garantia de peças-usêrviços; i ,e) Histórico de orçamentos;
f) Relatório de custos por tipo de veículo;'..,,. rl§ *
g) Composi$o de frota, com ano de fabricaçãBiffio dê

r no mtntmo,

placa,.por tipo de

as seguintes informações, sep,

frota e poíestabe*#
pr€jutzo a

ercial, com

modeb ffiulo, placas e demais dados de identÍficação;
h) Relação mmfleta e discriminada de rede credenciaii#Ê
i) Custo por tipo de manutenção;
j) Custo global, mensal de serviços e peças;

,li-.'?'ttrl



3.6.1. Todos os relatórios devem ser gerados a partir de período pré-estabelecido pelo gestor de frota, pennitindo comparativos
de desempenho. análise de gestão e mÍgração de dados para planilha eletrônica tipo Excel.
3.7. Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX, MOUCAR olhtro sistema hábil equivalente ou similar, composta por uma
ferramenta que possibilita ao gestor/fiscal efetuar consq& hqto à tabela de preços dos fabricantes de pegs, quanto
à tabela de tempos de mão de obra padrão (Tabela ffi1. iftrme- informação técnica do Sindicato da Indústria e
Repara@o de Veículos e Acessórios ou ainda @onibitiraÍiitlbela{htalgbs das Montadoras,
j.E. os Drazos para execução das mamrten$§ reng5ft§ nS; vetrubs. nacionais ou importados, devem ser
estabelecidos de comum acordo sdn a Contrada, leGiilõffiiilónsillfraÉo o grau de avaria nos mesmos, porém os

INFORMAçÕES PÂRA ASSINATURA DO CONTRATO: fr ,unrrqru Lopes Cordeiro, portador da Carteira de Identidade

Crvil RG no 9.278.400-2 LI PR, inscrito no CPF/MF sob o n.fl2.0e5.549-61, com escritório profissional na Rua Angelo Zeni,

67j- Bom Retiro - Curitiba/PR, Cep: 80520-140, tel: 41 3{=í 004, rinail: carletto.licitacoes@rcvadvmados.com.br.

Submetemos á apreciação de V. SA. A nossa proposta, *&" intefa responsabilidade por quaisquer erros que venham a

ser venÍrcaoos na preparaçao oa mesrna. dilil+ €x s"'
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A proponente declara conhecer os termos do instrumel

está em conformidade com as exigências do instrumento

io que rege a presente licitação; e que nossa proposta

que-A mesma foi elaborada de forma independente.
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Página 1 de 7
SET|MA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE:

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA
CNPJ: 08.469.4OU000í €0

NIRE: 412058302í í
Página 1

FELIPE GLOOR CARLETTO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em
271'1112000, portador da Cédula de ldentidade Civil - RG 12.492.430-8
SESP/PR e CPF: 076.079.059-01 , residente e domiciliado na Rua
Professor João Candido Ferreira no 1.020 B - Centro, na cidade de
Apucarana/PR, CEP: 86.809-1 40.

Único sócio da empresa de sociedade limitada Unipessoal CARLETTO
GESTAO DE FROTAS LTDA, com sede e foro na Rua Brigadeiro Arthur
Carlos Peralta, 277 SALA 05; Bom Jesus - 83025-200, Sáo José dos
Pinhais - PR, inscrita no CNPJ MF sob o No 08.469.404i000'l-30, com
registro na Junta Comercial do Paraná em 2711112006 sob NIRE
412058302'11, resolve alterar seu contrato social conforme as Cláusulas a
seguir:

GLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE E DOMrcíLto: A sede da sociedade que
era na Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralla, 277 SALA 05: Bom Jesus -
83025200, São José dos Pinhais - PR, PASSA SER AVENIDA CANDIDO DE
ABREU,776 SALA í703;ANDAR 17;CONDWORLD BUSINESS ED, CENTRO
CIVICO - 80530000 Curitiba - PR.

292

:

CúUSULA SEGUNDA - BAIXA DE F|LIAL: resolve encerrar sua filial
estabelecida na AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA BERNARDES,
286, SANTA QU|TÉR|A - 80320300 - Curitiba - PR e inscrita no CNPJ/MF sob
no 08.469.404/0002-1 1, registrada na Junta Comercial em 1810312020.

cLÁusuLA TERCE|RA - DA ALTERAçÃo Do oBJETo soctAL: A empresa
que tem como objeto social: Representantes comerciais e agentes do comércio
de motocicletas e motonetas, peças e acessórios; Serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Serviços de manutenção e
reparação eléhica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores, Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos automotores, Locação de automóveis sem
condutor, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores,
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores,
Serviços de reboque de veículos, Atividades de consultoria em gestáo
empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades auxiliares dos
seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde; Atividades de
cobrança e informações cadastrais; Emissão de vales-alimentação, refeição,
vale-transporte e vale combustível, Gerenciamento de frotas e gerenciamento de



SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

CNPJ: 08.469.40410001 -30
NIRE: 412058302í í

Página 2

abastecimento de veículos automotores; Correspondentes de instituiçÕes
financeiras; Atividades auxiliares dos serviços financeiros; Atividades de serviços
prestados principalmente às empresas; Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança eletrônico; Administração de cartôes de credito;
Operadoras de cartões de débito; Serviços de cessão de reito de uso de
softtvare; lntermediação comercial na venda de combustíveis, produtos
alimentícios, moveis e equipamentos eletrônicos; lncorporaçáo de
empreendimentos imobiliários; Participação em outras sociedades empresarias;
Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Aluguel de
máquinas e equipamentos para escritórios; Prestaçáo de serviços de
intermediação. Passa a ter como objeto social as seguintes atividades:
Representantes comeÍciais ê agentes do comércio de motocicletas e
motonetas, peças e acessóríos; Serviços combinados para apoio a
ediÍicios, exceto condomínios prediais, Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos automotorês, Comércio a vaÍeio de peças e
acessóÍios usados para vêículos automotores, Gomércio a varejo de peças
e acessórios novos para veículos automotorês, Seruiçc de lanternagem
ou funilaria e pintura de veículos automotorês, Locação de automóveis sem
condutor, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores, Serviços de reboque de veículos, Atividades de consultoria
em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades
auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de
saúde; Ativadades de cobrança e informações cadastrais; Emissão de
vales-alimentação, refeição, valê-transporte e vale combustível,
Gerenciamento de frotas e gerenciamento de abastêcimento de veículos
automotores; Correspondentes de instituições financeiras; Atividades
auxiliares dos serviços financeiros; Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas; Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônico; Administração de caÉões de crédito; Operadoras de
caÉões de débito; Serviços de cessão de direito de uso de software;
lntermediação comercial na venda de combustíveis, produtos alimentícios,
moveis e equipamentos eletrônicos; lncorporação de empreendimentos
imobiliários; Participação em outras sociedades empresarias; Comércio
varejista de equipamentos e suprimentoo de informática; Aluguel de
máquinas e equipamentos para escritórios; Prestação de seruiços de
intermediação, Manutenção de sistemas cêntrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração e Gerenciamento e administração de obras.

CúUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e
condiçÕes que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.
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sETtrutA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE:
CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

CNPJ: 08.469.404/0001 -30
NIRE: 4120583021'l

Página 3

cúusuLA eutNTA: DA coNsoltoAçÃo Do coNTRATo: À vista da
modiÍicação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.03í da
Lei n.''10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social. tornando assim sem efeito, a partir desta data, as
cláusulas e condiçôes contidas no contrato primitivo que, adequado às
disposiçÕes da referida Lei n.o 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário,
passa a ter a seguinte redaÉo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

GNPJ: 08.469.404/000í -30
NIRE: 4í 2058302'l'l

FELIPE GLOOR CARLETTO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em
2711112000, portador da Cédula de ldentidade Civil - RG 12.492.430-8
SESP/PR e CPF: 076.079.059-01, residente e domiciliado na Rua
Professor João Candido Ferreira no 1.020 B - Centro, na cidade de
ApucaranaiPR. CEP: 86.809-1 40.

Único sócio da empresa de sociedade limitada Unipessoal GARLETTO
GESTAO DE FROTAS LTDA, com sede e foro na AVENIDA CANDIDO
DE ABREU, 776 SALA 1703;ANDAR 17;COND WORLD BUSINESS ED,
CENTRO CivlCO - 8O530OOO Curiüba - PR, inscrita no CNPJ MF sob o
No 08.469.404/0001-30, com registro na Junta Comercial do Paraná em
271'1112006 sob NIRE 4120583021 1, resolve consolidar seu contrato social
conforme as Cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade prosseguirá com apenas 01 (um) socio
como Sociedade Unipessoal Limitada de acordo com o artigo '1.052 do Código
Civil nos § 1" e § 20 alterado pela Lei 13.87412019.

CúUSULA SEGUNDA - NoME Ei,IPRESARIAL, SEDE E DoMIciLIo: A
sociedade gira sob o nome empresarial de CARLETTO GESTÃO DE FROTAS
LTDA, com sede e domicílio na AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 776 SALA
1703; ANDAR 17; COND WORLD BUSINESS ED, CENTRO CíVICO -
80530000 Curitiba - PR.

cLÁusuLA TERCE|RA - FtLtAts E oUTRAS DEpENDÊNcnS A empresa
poderá a qualquer tempo, estabelecer ou fechar filiais, agências ou sucursais em
qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato
constitutivo.
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Página 4 de 7
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA
CNPJ: 08.,169.404/0001 -30

NIRE: 412058302í1
Página 4

CúUSULA QUARTA - OBJETO SOCTAL: A sociedade tem por objeto a
exploração do ramo de: Representantes comerciais e agentes do comércio de
motocicletas e motonêtas, peças e acessórios; Serviços combinados para apoio
a edifícios, exceto condomínios prediais, Serviços de manutenção e reparação
elétrica de veículos automotores, Comércio a vaso de peças e acessórios
usados para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura
de veículos automotores, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de
alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de
manutençáo e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de
reboque de veículos, Atividades de consultoria em gestáo empresarial, exceto
consultoria técnica específica, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde; Atividades de cobrança e informações
cadastrais; Emissão de vales-alimentação, refeiçáo, valetransporte e vale
combustível, Gerenciamento de frotas e gerenciamento de abastecimento de
veículos automotores; Correspondentes de instituições financeiras; Atividades
auxiliares dos serviços financeiros; Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas; Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônico; Administração de cartôes de crédito; Operadoras de
cartões de débito; Serviços de cessão de direito de uso de software;
lntermediação comercial na venda de combustíveis, produtos alimentícios,
moveis e equipamentos eletrônicos; lncorporação de empreendimentos
imobiliários, Participação em outras sociedades empresarias; Comércio varejista
de equipamentos e suprimentos de informática; Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios; Prestação de serviços de intermediação,
Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração e Gerenciamento e administração de obras.

cúusuLA eutNTA - tNícto DAs ATtvtDADEs E pRAzo DE DURAÇÃo DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em '1611112006 e seu prazo
de duração é por tempo indeterminado.

CLÂUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00
(Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um
real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País,
distribuídos da seguinte forma:

295
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socto (Y.) QUOTAS VALOR
FELIPE GLOOR CARLETTO 100 100.000 í 00.000,00
TOTAL '100.000 í00.000,00í00



SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

CNPJ: 08.469.404/0001 -30
NIRE: 41 205830211

Página 5

CúUSULA SETIMA - RESPoNSABILIDADE DoS SoCÍoS: A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme
disposto no art. 'l .052 da Lei '10.406/2002.

cLÁusuLA otrAVA - cESSÃo E TRANSFERÊNGA DE euorAS: As quotas
são indivisíveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçôes e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, Íormalizando, se Íealizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas
quotas deverá notiÍicar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade
de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer denho de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério
do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência,
a cessáo das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

cúusuLA NoNA -ADMtNtsrRAçÃo DA soctEDADE E uso Do NoME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a FELIPE GLOOR
CARLETTO, com os poderes e atribuiçÕes de gerire administrar os negócios da
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituiçôes financeiras, entidades privadas e terceiros
em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecuçáo
dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o
uso do nome empresarial isoladamente.

CLAUSULA DECIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de
comum acordo, Íixar uma retirada mensal, a título de "prólabore', observadas
as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- ExERcícp SocIAL, DEMoNSTRAÇoES
FTNANCETRAS E pARTtCtpAçÃO OOS SOctOS NOS RESULTADOS: Ao
término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. O lucro
apurado será distribuÍdo igualmente entre os sócios, podendo ser distribuídos
lucros intermediários, sendo os mesmos compensados com o lucro apurado no
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SETIMA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA

CNPJ: 08.469.404/000í -30
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final do exercício social. Ocorrendo prejuízos, seráo compensados com saldo de
reservas existentes.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - JULGAMENTo DAS coNTAS: Nos quatro
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administradores quando for o caso.

cúusuLA DÉctMA TERGE|RA - FALEctÍutENTo ou tNTERDtÇÃo DE
SOCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continúará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situaÉo patrimonial da
sociedade, à data da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

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

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - DEGLARAçÃo DE DEstMpEDtMENTo: o
Adminishador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administraçáo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as, relaçôes de
consumo, fé pública ou a propriedade.

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

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente
instrumento em via única de igual teor e forma, obrigando-se Íielmente por si e
por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba - PR, 19 de agosto de 2020.

FELIPE GLOOR CARLETTO
CPF: 076.079.059-01
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

FELIPE GLOOR CARLETTO

CERTIIICO O BIGISIRO Ea 29/OO|2O2O 15:26 SOB L" 2020a?32085.
PROTOCII,O: 20a732045 DB 26/Oa/202O aOt/lo-
cóDrco Da verprcÀçÂo: 120039a5121. rrRE: a1205a30211.
cÀRr,Erro cEsrÃo DE FRc'rÀ.6 LrDÀ

IE,AITDRO I{ÀRCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
sBcRaaÁlro- cERÀú

clüRÍÍÍàa,29/oa/2o2o
..q,Íêsafacit.pr. gov.br

Ârln coÁ^SactAt

À walidadê dêstê iioc@to, 3ê iq!ês6ô, fica sujeito à c.q)roEção de Eua autatjcidade @6 .ea!€ctircB portais,
iDfôrcldô 6êu5 rêapêctivôê .ódigoê dê @rtficaçào-

07607905901



01t03t2021

iIINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêceita Fêderal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

cERrDÃo NEGAflvA DE DÉB'ros RELAIX?iâBprro. FEDERA|S E À DivtDA AT|VA

.a
Nome: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA 

/
CNPJ: 08.469./í04/000í-30

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
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administÍados pela SecÍetaria
da Receita Federal do BÍasil (RFB) e a inscriçóes em Oívida Aüva da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e tundos públicos da administÍaÉo direta a ele vinculados. Refere.se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd'do parágrafo único do art. 1í da Lei no 8.2'12, de 24 deiulho de '1991.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à vêrificaçáo de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://rb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.govbÊ.

Certidáo e mente com base na Portaria ConJunta RFB/PGFN no 1.751, de 2h012014.
Emitida à ia 0110312021 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código d certidáo: 090D.281 D.ôE85.DgE l
Qualquer ras

49:48 do
2810812021

111
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emenda invalidará este documento.
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Secretaria de Estado da Fazenda
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Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 024068796-83

Certidão fomecida para o CNPJiMF: 08.469.404/000!200
Nome: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA ./

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nestâ data.

obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza Íibutaria e não tributária, bem descumprimenlo de obrigações tributárias acessórias.

Válida rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda.or.oov. br

1o8t2021 -

Enii& rk htemal Pndi@ (030512021 13:51,25)

r\\t
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Certidão no:

CNPJ:

Nome:

PREFEITURA IIUNICIPAL OE CURITTBA
SECRETARIA ITIUITIICIPÁL DE PLANEJATIET{To, FINANçAS E oRÇtrilgx1g

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FIIiIANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBtTOs TRIBUTÁRDS E DívtDAATryA i/IUNICIPAL

9.128.453

08.469.404/0001-30

CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fâzenda Pública Municipãl inscrever e cobÍaÍ débitos ainda não Íegistrados ou que venham
a ser apurados, certmcâmos não existir pefldências em nome do conlibuinte acima iderúiÍicado, reláiva; â cÍéditos
tributários administrados pelâ secÍetaÍia Munkipal de Finanças e créditos tributários e não tributários insqitos em
dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Municí*) (pcM).

Esta certidão compÍeende os Tributos Mobiliários (lmposto sobÍe serviço - ISS), Tributos lmobiliános (lmposto predial

,^ :. T-eÍriJ9ri3j Urbano_- IPTU), lmposto sobÍe a Transmissão de Bens lmóveis tntervÍvos- lTBt e àontrbuição de- ' i,'!elhoria). Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos muni{ipais inscritos em dívida ativa-

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos 06 estabelêcimenlos (rnátÍiz e filiais) cadastrados no
Município de Curitibâ.

A autenticidade desta ceftidão deveÉ
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidâo^/atidarcertilao.

cedidão emitida com base no Decreto 61,912021 @ 24to3r2021-
Emitida às 1 1:46 do dia 15tO7t2O21.
Código de autenticidade da certidão: 162E738ô988743FCOBAF7ED260OF66F4FO
Qualquer rasura ou emenda invallrará este documento.

Válida omecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

13t10t2021 -

ser @nfrmada no endereço



11t0512021
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Voltâr lmprimií

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 08.469.404looo1-30
Razão Social: CARLETTo GESTAo DE FRoTAS ÍDA
EndereçO: R ERIGADURO ARTHUR CARLOS PERALTA 277 SALA 05 / BOpt IESUS / SAO

losE Dos PINHAIS / PR / 83025-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Nt,7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiflca 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.

Yalidade=13/04/2O2L

CeÉificação l{úmêro: 2 01062203s39619

Informação obtidã em ll/O5/2O2L L7i4l:47

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

t0/08/zlzL

httssJ/consulta-crf.caixa.gov-br/consulkcrí/pages/consult,âEmpregadorjsÍ 1t1

Consulta Regularidade do Empregador



OE

0É469.404/oooí -30
MATRIZ

co PRoVANTE DE tr{SCRtÇÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL 27tl1t2006

CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA

*

DO ESTÂBELEOIIENTO (NOrrE OE FAmÀ$A)

E DÉSCR OA ÀTIMDÁDE

'í5.42_í{í ' Rêpresentahtes comerciâis ê agentes do cornércio de motociclêtas ê motonêbs, pêças e ace6sóÍios
(Disp€nsada ')

EDESCR DtcÂ
206-2 . Sociedade EmprcsáÍia Limi!ôda

AV CANDIDO DE ABREU
NÚMÊRO

776
CO"PLET'ENIO
SALA 1703 ANDAR 'I7 CONO WORLD
BUSINESS ED

80.530{00 CENTRO CtVtCO CURIÍIBA PR

ENOEREÇO

coNTATO@GRUPOCARLETTO.CO[.BR
ÍELEFONE
(,rí ) 36íE.9730

oaÍÀ DA sru çlo caoasTRÁr
nnllM

ESPECIÀL ESPECIÂL

EPP

E oÀs aTlvloÀDES
41.10-7{0 - lncoÍporaÉo de empreêndimentos imobiliáÍios
+1.1i-!-9? - l-nltaFçao emanutençáo de sistemas centrais dê ar condicionado, de vêntilaÉo ê refrigeraÉo/$.99-1.0i - Administrdçâo dê obras
45.20-0{í - Sêrviços dê manutençào ê reparàçáo mêoânica dê veículo6 aúomotoÍes (Dispehsôde r)
,15,20{-02 - Serviços de lantêlnegem ou funihriâ ê pintura de vêículos automotorês (dispênsâde *}'
45.20-0{3 . SêÍviços de manuten(ão ê Íepaiaçào êlá.ica de vêículos automotorEs (óispensada .)
45.20{44. Sewiços de alinhamento e balancêamento de veiculos automotores (Dispe;sada *)
,15.3G7-03 - Comércio a vareio dê peçAs e ac€ssórios novos para veícúloq automotor€s (Oispê;sada .)
/l!i.3G?{X . Comércio a va.êio de peçÂs ê acêssódos usados pará veículos automotore3 (Oispensada;)
46.19'2'ür _ Rêprêsentantê6 comeiciais e agentês do comérció de mercadorias em geral náo espêcialltádo (Dispensada)
47.51-2{}'l ' comércio varejbtâ espêcializado de equipamentos e supÍimentos de idfo.mática (oispensada .)
52.29{{2 - SeÍviços de reboque de veículc
62.02-1{0 - Dêsênvolvimento ê lic€nciamehto de programas de computadoÍ custohiáveis (oispensada *}
611.63{40 . Outras sociêdades dê pa icipaçáo, exceto holdings
66.í3-,l{0. Administraçâo dê cartôes de crtuío
66.19-3{2 - Cor.espondentês dê anstituiçóês linanceir&s
6êí9-3{5. OpeÍadorás de cartóês dê débito
66.í 9-3.99 . Outras atiyidades auxiliares dos serviços Íinancêi.os hâo êspecificádas anteriornênte
66'29-í{0 _ Aüvidades auxiliares dos seguros, da prêvidência complemintar ê dos planos de saúda não êspecmcadas
anteÍioÍmênte
70.20.1-00 - Atividadês de consulloria em gêstáo êmprêsárial, excêto consultoria técnica êspecíÍica (Dispensada r)

ENÍE FEDERÁT]VO (EFR)

o5to7 t2021

Aprovado pela lnstÍuçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2O'l A.

Emitido no dia 05/0712021 às 09:/íí:2í (data e hora de Brasília).
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MOTIVO DE

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

7,í.90.í44 - Âtividades de intêrmêdiação e agenciamento dê seiviço6 e negócios êm geral, exceto imobiliá,iot
(Dispênsada t)
77.1'l{{0 - LocaÇão dê automóvêis sem condutor
77.33.'1.00 . Alugúel dê máquinaÉ e êquipamênto§ para e§critóío§ (Dispênsad. .)
80.2(XN)í - Atividades de monitoiamêflto de sistêmas de s€gurençê eletrônico (Oispênsadâ .)
8'1.11-7{0 - Sêrviços cornbinados para âpoio a ediÍícios, exceto condomínios pÍediais
82-.Sí-l{x) - Aüvidades de cobranÇás e inÍo.Eaçôês cadartrais (Dispensada.)
8ã99.7.02 - Emissào de valês-alimêntação, vales-{ransporte ê similârc6
82.99-7-99 - Outras eüvidadês de sêrviço6 pÍestados pÍincipalmente às emprcsas não especiÍicâdôs aítêrioamente

E

206-2 - Sociedadê EmpÍesá.ia Limitâda

AV CANDIDO OE ABREIJ
NÚMERo

776
COiTPLEIIIENTO

SALA í703 ANDAR 17 COND WORLO
BIISINESS ED

80.530.{X}0 CENTRO CtVtCO
MUNICIPlO

CURITIBA

ENDEREçO ELETRÔNICO

coNTATO@GRUPOCARLETTO.COI.BR
ÍÊLEFONE
(,íí) 36íE.9730

oaTA Íra sÍuÀçlÁo cÀDr,sÍRÁr
nnlur$

SITUAÇÁO ESPECIAL o Í DÀ sruaÇÀo EsPrchL

DE

08.459.,1011/000'1.30
IúATRIZ

I SCRIçÃO E DE SITUAçÃOCOMPROVANTE 7 1'li2006

CARLETTO GESTAO DE FROTAS LÍDA

PR

0510712021

- 
y| eiaispnsa ae a*ans e ltI,,trias é diíetto cb empreenat,cba gue aterrdê aos ,êgrrsl,tos constánlês Íra Rêso[rçáo CGSlM,tf 51, * 11 *
Junho ch 2019, o! tta legislaçÃo ptopÍia encaminhada ao CGSrM pelcs en es ,*rati\los, nâo lendo a R@ta Fe&ral quahucr
responsabilk ade quanlo às aüridades d,§persadás.
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Página: A2

Aprovado pela lnstruçáo NoÍmativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 20'18.

Emitido no dia 0í071202í às 09:41:2í (data e hora de Brasília).



305Página f .ie 1

PODER JTIDICIÁRIC
JUSTI ÇÃ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO IÍEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀtEISTÀS

Certidão n": 202t
Expedição : / 02 / 202]-
val idade
de sua e

às LLzL7:22
180 (cento e oitenta) dias, contados da datao7 /08/2021, -

dição .

certifica-se que CÀRTJETTo cBstÀo DB FRorÀs rrTDÀ (IirATRr z B Frr,rÀrs).,
inscrito(a) no CNPJ sob o n. 08.469.404/ooo1_30, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consoridação das Leis do
Trabalho, acrescentado peta Lei n" :-2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' ).470/201,L do Tribunar superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011
os dados constantes desta certidão são de responsabi f idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d.e sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do TrabaLho na
Ínternet (http: / /www. tst.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas constam os dados
necessários à idêntificação das pessoas naturais e jurídicaÀ
inadimprentês perante a Justiça do Trabarho quanto às obrigações
estaberecidas em sentença condenatória Eransitad.a em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em 1ei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púbrico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Dú's:dss ê s\:gesiaes: cEdr.a;rst.. i.rs.b:

Nome: CARLETTO GESTAO DE FROTAS IJTDA (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNP,I: 08 . 469.404 / 00Oa-30



A
PREFEITURA HUÍ{ICIPAL DE ÍTOVA SAÍ{TA ú
PREGÃO ELETRôIIICO NO 029/2021
PROCESSO ADIIIilISTRATIVO NO U7 I 2O1L

DECIáRAçÂO DE rrr DE EI,TPRÉGADOS }IEilORES

empresa cÁRt ETTO cE§rAO DE FROTAS LTDÀ jurídica de direito

08.469.404/0001-30, orn sede na Av. Candido De Abreu, Sala 1703 Andar 17 Cond.

Cidade de Orritiba, Estado do paraná, tet, 41 314$ e{nd: carletto.lic

representsnte ffiue abaixo assina, Declara que não em:nosso Quadro de Pessoal, emp

306

'JL.roito) ArEs em ba

condição de apre*dh,

m sob no

seu

de 18

Lei no

8666/93,

balho noturno, perigoso ou insaluhe quaQrcr trabalho, menores de 16 (

a partir de 14 (quatoze) anos, em ncia à Lei Heral no 9854, de 27.10

Curiüba/PR, 15 de lulho de 2021

R
LAVIO H

CP 062.065.

DE FROTAS L
LOPES CORDEIRO

9.278.400-2 Lt P

- oAB/PR:
R

75.ffiREP NTE

§

I

I tt,l

\

l

privado,

b-

lalvo na

I=*

.,



Eletrôn

A
PREFEITURA ÍIIUÍ{ICIPAL DE ilOVA SAIYTA BÁRBA
PREGÃO ELETRôNICO NO 029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O47 I2O7L.

DE IIXXIEI

DE

. Candiilo De Abreu, 776

Business Ed - Gntro Cívico, Cidade de E@o do

!,ri"-ito.lic{ô§g$ôrc.radvogados.c naqua|idade E$ procedimento licítatório, soba

instaurado por este municípí4] e*amos impedidos de licitar
Admin , em qualquer de suas esferas{

Pcr ser exp€sÊãb,ià verdade, firmamos a presente,

Curitiba/PR, 16 de Julho de 2021

FNPTAS A
YIO HE CORDEI

World

e-mail:

Pregão

ma

o

RE

CPF: 2.065. 9.278.400-2 r.r PR

DO - OAB/PR: 75.860ANTE L

3
i-;:r-i-i: t tr:

:t
II
I!t
I

f
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privado,Declaramos

,..icrita Íp

§
tÊ



A
PREFEÍTURA }IUÍIICIPAL DE ÍIOVA SANTA BÁR.BÀRÂ.À-
pneaío Êr-Éióniõô ri; õzriiiõii' --' 

-' --*-
pRocEsso ADMrilrsrRArrvo * *r::"-4;4 

tra

§QF:0Ç
REPRESÉI{ÍíhI

308
I
I

DECTARAçÃO DE tNErIÊÍ{CrA DE,FAIOS lllp

A -empresa CânLETTO GeSTÃO DÊ FROTAS LTDA, jurídica de direito privado, insüita í#§ CNPI sob no

ô9.404/0001-30, com seê na Av. Candido De Abreu, Sala 1703 Andar 17 Cond. Wodd Bsiness H - Centro Cívico,

Cidade de Curiüba, Estado do Paraná, tel, 41 3149- , e-maii: rletto.licitacoes $3ror seu

representante legal que abaixo assina, declara, sob as

sua habilih@ no presente processo ciente da obriga

Curiüba/PR, 16 de lulho de 2021

cA\rEtTó G
FLÀVIO HEN LOP

lei, S até a presente data inodsteãl

de deêrar oconências posteriores.

- OAB/PR: 75.860
065.

TE LEGAU

I

-;l t-i.i: t t,l

§
:

\

L.

!G*,"

)

]G 9.278..100-2 r.r PR

F

7\

L-r



A
PREFEITURA MUITICIPAL DE NOVÂ SATTA BÁRBA
PREGAO ELETRONICO NO O29l2O21
pRocEsso ADltrilrsrRArwo ilo o47l23&

A FROTAS L luadica de direib
OB ndido De Abraí Sala 1703 Andar 17 Cond. World

emal: carletto.li

re p rese ntante SR. FLAVIO HENRIQUE LOPES
!ã

, brôÚteiro, solteiro, advogado, i

062.06 da carteira de Identidade RG 2 LI'P& DECIáRA, para efeito de

licitató Rôilrco ilo 2912021, da Muni&al de Nova Santa Bárbara, que

quadro qmprega cônjuges, companheiroa ê§r linha reta, colateral ou por

grau de. seryiJ6esr: qüer sejam de cargo em confia

servidors únculadc ao Departamento de Finanças.

, de direção e de assessora

Licitações do lYunicípio de Nova Santa Bárbara.

Curitiba/PR, 16 de Julho de 2021

OHE CORDEIRO
65. 9.278 4S-2 r.r PR

- OÁB/PR: 75.860REPR

P
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seu

on.

$b no

Cívico,

seu

ro

sou

l

],li-,-rl t Ir]

-át"r

\

Y
J

t

I

rÃo

Cidade dê Curitib, Estado do Paraná, tel, 41 31{}t{{},

frocesso

he
LEGAU Á

§vocnoo
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g7r Govemo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro ê Pequena Empresa
Junta Comê.cial do Estadô do Paraná

Sistêma Nacional de

Esta certidáo íoi emitida
Se imprêssa, verificar sua auterticidâde no

CERTIDÃo StMPLIFIcADA

P+*sá-,q
J]JgEPâ8

de Empresas MeÍcantis - SINREM

abaro conslâ.n dos dooníêntc.rqurvâdc

, às 16:01:,10 (ho.ário d6 Brâsila).
.b., com o código XYA2JPE7.

lmruilIm$
PRC2l 07,í3(Ní 3

l{on E rE !.rtd: C t|lETro cEltTÀo IrE FEOI s LtIrA

rl.t,u JúirL.r §odr* Enp.!.âb LiniBã

PErocdlo: PRC210743C413

NIRE (Sêde)
1120583021'l

CNPJ
08.469.49/0001-30

lr.t d€ Ato CooslihÍivo
27t11fr2o06

lnício do Atividade
16/fil20m

Endrrêço ComCGto
Avênida CANDIDO DE ABREU. No 116, SÀ-A 'l7Gi ANOAR 17 CONO WORLD BUSINESS EO, CÉNTRO CMCO - CuriübaipR - CEp 8os30{OO

Obiêto Sociâl
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENÍES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS SERVICOS
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONOOMINIOS PREDTAIS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE
VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSOROS USN)OS PARÂ VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A
VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUIOMOÍORES, SERVICOS OE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA OE
VEICULOS AUTOMOTORES, LOCACAO OE ÀUTOT.IOVEIS SEM CONOUTOR. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BATACEÂMENTO OE
VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARÂCAO MECANICA OE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE
REBOOUE DE VEICULOS, ATIMDÂDES DE CONSULÍORIA EM GESTAO EMPRESARIÂ!, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA,
AÍIVIOADES AUXILIARES DOS SEGUROS, DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DOS PI.ÂNOS DE SAUDE ATIVIOADES DE COBRANCA E
INFORMACOES CAOASTRATS EMISSAO DE VALES+TIMENTACAO, REFEICAO, VATE9TRANSPORTE E VALE COMBUSTIVEL
CORRESPONDENTES OE INSTMJrcOES FINANCEIRAS ATIVIDADES AUXLIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS ATIVIDADES DE SERVICOS
PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS ATIVIDADES OE MONITORAMENIO OE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
AOMNISÍRACAO OE CARTOES DE CREDITO OPERADORÁS DE CARTOES DE DEBITO SERVICOS DE CESSAO DE DIREÍTO DE USO DE
soFnÍvARE tNTERMEDtAcAo coMERctAt- NA vENDA DE coMBUSTtvEts, pRoouros ALtMENTtctos. MovÊls E EoutpAMENTos
ELETRONICOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILüARIOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES EMPRESARIAS
COMERCIO VAREJISTA DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIOS PRESTACAO DE SERVICOS CENTRÀS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGÉRACAO, GERÊN

Tá]lrlino do irandrto
I

EPP
Praro dê Du6ção

lndeteÍminâdo

Admlnlttr.dot
s

C.pltal Socl'l
RS 100.000,00 (cêm mil reais)
Capital lntegralLado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Oados do Sócio
Nom. CPFICI{PJ
FELIPE GLOOR CARLETTO 076.079.0594,I

Porta
(Emprêsa de Pequ

Pods)

Oado! do AdmlniíÍ.dot
Nolno
FELIPE GLOOR CARLETTO

do mandato

Últiiro Aquivam.tllo
Drta
18rc2n021 DE EMPRESA

Situeção
ATIVA
Staülr

SEM STATUS

ldel

i

Eqr&io
Sócio

da sócio

316 / 316 -

t
IÉ-

l{úírero
202't 1084638

LEANDRO MÁRCOS RAYSEL BISCÂIA
Sêã€tárlo Geral
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A
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE Í{OVA SAITTA
PREGÃO ELETRôÍ{ICO NO O2g I2O2:-
PROCESSO ADMINISTRATIVO }.IO (A7 I 2OZI

DECLARAçAO DE EIIQUÂDRAHilP COiIO EMPREISA DE PE(IUEI{O PORTE

D. rramos parà os efeib6 d] dispo,sto na Lei Comple

i..

123, de 14 de dezembro de 2006, que a emprêa CÂRLETTO
GESTÃO DE FROTAS LfDÂ, pessoa jurídica de direito inscÍta no cNpJ sob no oe.%" nu
Av. Candilo De Aheu, 776 - Sala 1703 Andar 17 Cond. BrEi4ss Ed - Centro Cívico, Cidade 4 odo
Paraná, tel, 41 3149-1004, e-mail: .licitac

311

I

HENRIQI*i#il?!EâãEORDETRo, brasiteiro, sotteiro, a

,a"n,'0ffi.400-z I.I pR, esta enquadrada rni
nas nipohà{Sffi do art. 30 da Lei Comptementar n{

om.br por seu representa

il, CPF sob o n. 062.065.549-61,

EnEiresa de Pequeno Porte, bem

1í dci dezembro de 2006

FROTAS LTD

J

c rl FLAVIO

ra de

luída

§

CA §s
F VIO H

CPF: 065
REP ANTE LEGAU

I

-i? I trl

Curitiba/P& 16 de Julho de 2021

LOPES CORDEIRO

hc g.zro.qoo-z r.r pn

tvocAm - oAB/pR: 75.860

íI



A
PREFEITURA UNICIPAL DE NOVA SAIiITA ú
PREGÃO ELETRôNICO NO O29I2O2,-
PROCESgO AI'I{IT{ISTRATIVO NO ('47l 20. 3L

DECL/ÀRÂçÃO O EI{PIESâ Df PEQÜENO PORTE

123, dê 14 de dezembro

inscrih no CNPJ sob no 08.

Busirçss Ed - Centro Cíúco, Cidáde

por seu representa

rid, @F sob o n. 062.065.549-61,
.,

Em$esa de Pequeno Porte, bem

14 de dezembro de 2006
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DEIRO, bra$leiro, solteiro. a

.400-2 I.I PR. esta enquadrada n

do art. 30 da Lei ComplemenEr

Curiüba/P& 16 de Julho de 2021

ALISON AN

Reg. no CRC,:
CPF:

ALtSOT{

SiLVÁ .

098929

RIâNETO
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ESTADO RONDÔt]IA
rU cIPl,ô OE C/lBlXl

SECRET RtA UXICTPAL OE EIn CÁÇÀO. GULIURA. ESpORTE E rlrRts O.
ENOEREÇO: RUA BOf,ORôS, !r74 - CEXTFO - CÊp: TCOea{rO ÍELEFOa,|€: rX (30} 3g5 i28:r

Ê{AtL, aarí!êc-cattx8àoündl.cont

Atestamos para os d€n idos fins. qu€ a empÍesa CARLETTO GESTÀO OE

FROTAS LTDÀ inscÍita no CNPJ n" 08.469.4o4lq)01-30, estabelecida na Av-

Cândido de A.breu. 776 - Sâla í703, beirÍo Cânko Cíüco - Cudüba/pR - CEp 8O.S3G

000, e no3sa píestadoÍa do serviço discÍiminado abaixo:

PROCESSO:i[42202t]

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N' 0í9'2020

TIPO: fEtrlOR TAXA DE ADIINTSTRAÇÃO

CoNTRATO N" 03í12020

Obieto: Contretaçfu de êmpresâ para a pÍêstaçáo de seÍvíço de administraçáo e
gerenciamento informat2edo perâ íomecimento de seÍviços de marlutençáo pfevfiiva
e correliva de vêiculos com o foÍnecimento de peçes e aGs{xioê mullimârcas,
âtravés de rede§ de e§tabêlecimentos qe{tenddos pela contráâda, com ,mplantaÉo
ê opêíaÉo de si§ema intoÍmatizâdo e integÍado para ge$ão dos yeículos da írotia

oficial do munbípio, pêÍtencefites a SecÍetãiâ Municipal de Edu€çáo de CabiÍ/RO.

Quantidade de veículos:26 vêiculos

Periodo ContÍatuat: 23l0tl2OZO a 23tOlnAZ1

Valor: Ri 6í0.000,00 ísêíscentos e dôz mil rêaisl.

Atestamos ainda quê a êmpresâ CÂRLETTO GESTÂO DE FROTAS LTDA.,
vem prestando o§ serviços de acordo corn as e8peciÍi€ções e prãzos estabelecidos,
atendendo com quelliade, €ficênch e recursos t6cnologioos que a ContÍatanlê
necessita. para administrar de foÍma eficÍeÍ{e o geÍenciemerü dê sua trota, e alé a
presente data nfu constam em nq§os Íêgi§fos, fãt6 que de6abonern §{E coÍduta e
responsebilidade com as obngaçÕes essumidas.

Cabixi/Ro, 24 de maio de 2AZ1

Nome complêto ddo) Íaspomávsl: Aparecir*e Alve6 AÍarune
91_ryo: Sêc. un. dê Educâção, Cultura, EspoÍte o Turbmo
GPF: 341.326.002-20
releÍones: 69 33di 2283 - 69 33/tti 2353
E-meil : samêc_cabixi@hotmall.com

Àrãú6.çao Oa!üd CódgE *ttZA06ã?ãtE!?í$í
h: zlos,:m:H í*ot:§l

ce6É c dadG ô dô @: hrtpêrr..lodiid.hbiEú oü CdE tê o D@,rEío @: hüÍÉ7azêEd.6astG.no!ú/doori..io/95i 221052í7216a32r 5
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1 REPÚBLICA FEDERAÍIVA OO BRASIL q 1 I
ESTAOOOAPÂRAÍBA !, 14

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUÍ{DADO Ef, í888

PRlllElRo REGISTRo clvlL DE ilascl Et{Ío E óBÍÍos E PRtvaTtvo DE cAsArEt{Tos, I{TERD|çÕES E TuTELAS DA co ÂRca DE JoÃo
PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 11zt5 Baino dos Estedos 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324+s4(x / Fax (83) 324+5484

htlp:/ vww.azevedobastos.not.br
E-mail: cârtorio@az e\redobastos-not.br

00005b'ld734fd94m57f2d69fe6bc05b5cd76055e871c7470gB5735mfa2c33bad0221ac58Sc6378bêÍa4e6abe5c4810b7b'lb95b82982cec28f8ca055ee0bg
b6d6d 1 54e98ce3,lb3f2e.k?6êaeg

OECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DrcIAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Ciül de Nascimertos e Ôbitos e Privativo de CasameÍrtos, lnteÍdiçÕes e Túelas
com atribuiçáo de autenticar e reconhecer firmas da ComaÍca de Joáo Pessoa Capital do Eslado da Paraíba, em úítude de Lei, etc,..

DECLARO ainda que, pâra gaÍanür transparência e segu,ança juÍídica de todos os atos oriundos da atiüdade Notaíial e Rêgistral no Estado da Paraíba. foi
instituido pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013, a adicaÉo obrigatória de um Sdo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial êm todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exêmdo: Selo Digital: ABC1234+X'|X2) e dessa Ío.ma, cada aúenlicâção processada pela nossa

.ftventia pode ser verifcada e conhrmada tantas veies quanto Íor necessáío através do site do TÍibunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
Js/coÍregedoÍia.tjpb. jus-br/selcdigitau.

:
A autenticaçáo digital do doqlmento Íaz pÍova de que, na data e hora em que da foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI &
YoUSSEF ADVOGADoS ASSOCIADOS ünha posse de um documento com as mesmas caraderísücas que íoram repíoduzidas na cópia autenlicada.
sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exdusiva, pda
rdoneidade do documento âpresentedo a esle Cartório.

Nesse sentido, dedaro que a RAUEN, COROEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8',
§1", do Decreto n' 10.27812020, que regulamenlou o aÍtigo 3', inciso X, da Lei FedeÍal n" 13.87412019 e o artlgo 2"-A da Lei Federal 12.ú2nO12, a
responsâbilidade pelo processo de digitalizaçáo dos docurneitos fisicos, gaÍanündo peraÍíe este CartóÍio e tercêiÍos. a sua aúoÍia e integídade.

De acordo com o disposto no aíigo 2'-A, §7', dâ Lei Federal n" 12.6A2nO12, o documento em anexo, idenüfcado indMdualmente em cada Código de
AutenticaÉo Digital ou na Íeferida sequêhcia, poderá ser reprod@ido êm papel ou em qualquer ouúo meio fisico-

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21tu'l?f21 1a|.Oai56 (hor. local) alraves do sistema de aulenlicaÉo digital do CartoÍio Aze\rêdo Bastos, de acordo
com o Art. 10, 10p e seus §§ 1" e 7 da MP 22OW001, como também, o do.umeito delrônico aulenticado contendo o Cêrtifcado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sdicitado diretameÍite a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS
ASSOCIADOS ou ao CanóÍio pelo endereço de e-mail aúentica@azê\redobastos.nolbr Para informaÉes mais detalhadas dêste ato, acesse o site
https://autdigilal.azevedobaslos.not-br e inÍome o Côdigo de Autenticação Digital

Esta DeclaraÉo é valida poÍ t€mpo irdstsÍminado e está disponlvel paÍa consulta em nosso site.

'Código de Autênticaçáo Oigil^lt 951 224052172168327 1 í 1

'Legislaçóes Vigenlrs: Lei Federal nô 8.935/94, Lei Federal n' 10-406/2002. Medida Proüsória n" 22002001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n'
8.72112008, Lei Esiadual no ,l0.132013, Proümento CGJ N' 003/201.1e PÍoümento CNJ N' 100/2020-

F{Íeferido é verdade, dou fé-
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REPÚBUCÂ FEOERANVA DO BRASILESTAOOOAPARÁíBA - 2I E
CARIORIO AZEI/ÉDO BÁSTOS ., I U

pRt EtRo REGtsrRo cML DE NAscrxErro . u"'t* . 
"5VlfltfoEtl§f*Er{ros, 

lrrERDrçôEs E rurELAs DA co aRcA DE JoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1,l,15 BaiÍro dos Estados 5803G00. Joáo pessoa pB
Tel.: g3\ 321+UU I Fax: (E3) 3244-5484

http:/ Íút/ví.azevedobastos.not.br
E-mail: cartoÍio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃo DE sERvtço DE AUTENncAçÃo DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro CMI de Nascimentos e Óbitos e Privativo de CasaÍnenlos, lnteídiçóes e Tutelas
com atribuiÉo de aúenlicaÍ e Ecoohecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paraíba, em úrtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, qãra garêntir transparência e segurança iuÍldica de todos os atos oriundos da atividade NotaÍial e Registral no Estado da paralba, foi
instituído pela da Lei N" 10-132, de 06 de no\iembro de 2013, a aplicaÉo obrigatória de um Sdo Digital de FiscalizaÉo Exrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um códllo único (por exemdo: S€lo Digital: ABCl2345xíX2) e dessa forma, cada AnedicaÉo processada pela nossa
,(ventia pode sêr \€íificada e confimada taÍÍas vezes quanlo Íor necessáÍio através do site do TÍibunal de Justiça do eitaOd da eaniOa. enaereço

:://conegedoria.qpb.jus.bÍ,/selcdigilau.

Ô_199191"!"-" diSlt?l dodocumento faz prova de que, na daia e hora em que ela Íoi realizada, a empresa RAUEN, CORDE|RO, GUADAGNTN, ZANONI &
YOUSSEF ADVoGADOS ASSOCIADOS tihha possê de um doqJmento @m as me$nas caracleristicas que foram repÍoduzidas na ópia aúenücada,
sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO. GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSoCIADCjS a responúuitoade, única e exdusiva, pela
idoneidade do docurnento apresentado a este CarlóÍio-

Nesse senUdo, dedâÍo que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YoUSSEF ADVOGADOS ASSOCTADOS assumiu, nos têrmos do artigo 8",
§1", do Decreto n" 1O.27812O2O, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei FedeEl n' 13.872U2019 e o artigo 214 da Lei Federal 12.6\2nõf, a
responsabilidadê pelo pÍocesso de digitalizaçáo dos dosrmeÍios flsicos, garantindo pêrante este CartóÍio e terceiros: a sua autoria e integridade.

De acordo,com o disposto no aÍtigo 2'-À §7', da Lei FedeÍal n" 12.6a212o'12, o doqJmento em anexo, identifcado indiüdualrnente em cada Codigo de
AutênticaÉo Digitâl' ou ha reÍêrida sequência, podêrá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio ísico.

Esta DEoLARAÇÃO Íoi emilida em 31nsf2o21 15t19i22lhor. local) atraves do sistema de autenticaçáo digital do CaÍtório Azevêdo Bastos, de acordo
9om o Aí' 1', 10p e seus §§ Í" e 2'dâ MP 2200/2001, como iambém, o docümento elefônim aúenücado contendo o Certifcado Digital do tilular do
CartÓrio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarnerte a emprcsa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNTN, ZANONT & YOUSSEF ADVOGADOS
ASSoCIADOS ou ao Cârtório pelo endeÍeço de e.mail autenüca@azeledobastos.nolbr Para infoÍmaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site
https://aúdigital.azevedobastos.not-br e inÍorme o Codigo de Aúeríicação Digitat

Ésta Ded.araÉo é valida por tempo lndrdeminado e está disponÍvd para comulta em nosso site.

rCódigo de AuterÍlcaÉo Digital: 951231 0521780212111e.1
'zLêgislações vigentes: Lêi FedeÍal no 8.935/94, Lei FedeÍal no 10./í(É/2002, Medida ProüsôÍia n6 22úl2OO1, Lei Federat nô 13.í05/2015, Lei Estaduat no
8.72112008, Lei Estadual nô 10.132/2013, Proümento CGJ N" OO3/2014 ê proürneÍ{o CNJ N" fiOnO2O.

g<Íerido é verdade, dou fé.

CHAVE OIGITAL
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