
I

250

COIWERCIAL PAI.JLIJS
NOME E CARGO: Bruno Paulus de Ollveira - Soclo Administrador
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'solmo EJed s
so6rue a solua

eJed souossâfe
?urol (00-66/r-

a ezedull 'âuer6rq ep sotnpord ap e$lpgf,ele opJ?t!o3 (00-80&-6't'9t) lsolnrla^ ered ezadurll
ep solnpord '83!lsauop pzãdrlll ap solnpord 'sougltuesslurop sãlueeues solnpoJd ep elst[aJP^
olfr?ruof, (00-SO/O-6'8'Lü) :leJa6 urã o_e5n]lsuof ap sle!JeleuJ âp oPez!le!tradsã e§!pPf,ele
olrr?urof, (OO-VO/9-6'|gà lEueoqflof ep so6rtre e sle^guj ap etqpE3elE or)r?uro3 (Oo-rllf
-6'r'9ü) lsarolourolne solntr a^ eJed so^ou so!.lgssa3e e sP53d ap o[â.re^ s or3-reuloJ G,0/L-Ot'St)
íslerl^ â soqlãdse 'sorp!^ ep elslpp3ete ollrgr.uo3 (00-S0/9-6'Z'9r) loqueq a esãu 'eluEl
ep so6t1rE ep ptslfarp^ orf,reLuol (00-S0/S-S'S'/,) íeupledpd ap so6!1Jc ap els!( e^ olfJgtüol
(OO-80/0-I'9'4r) ísuãEplequla ap elslpe3ete olrrgr,uoJ (00-Z0/6-9'8'9ü) loqueg ã pseur 'eurer
ap soorvp âp elsrppf,ple opJ?rlof, (00-z0/6-Í'r'9 íeueoqrlor âp so6§re âp e$l[ãrE^ o!]r?ruof,
(oO-ZOl L-t's'Là íoqleqeil op e5ueJnEes ep a leuolssuord osn eJed souossãfe e sEdnol

-6'l'9t) lerrlFurroJu! ered sotuàurudns ap elstpereie olfr?ruo3 (00-20/9-I'S'9t) iorlts?urop
a leossad osn ap sofrugrlãla soqFJede ep €lslpe3ele olrr?r.uof (00-Z0/r-6't'9ü) :pueleded
ap a olrglurse êp so6!!e ep p$tpeJple olrrêuro:) (00-Io/B-1.'r'9t) ilera6 ura solllluaullp
solnpord ep etslpe3ete or3J?ruo] @O-fi/L-6'€'9ü ísle^gu ap elslfo]e^ o!f,r?urol (O|-tolL
-t'S'4r) :sarolorlolne solnf,rã^ eJed so^ou solJgssârp â seied ap opef,ele rod oruguro:, (00-I0/Z
-O'E'Sü) lp3llgruroJu! âp solueuedtnbe âp elslperele olrr?ruo] (OO-IO/9-I'S'9t) locpsTurop
a lpossâd osn ep sorut?lâ soluauredlnba ep etsrpe3el€ oDJeluof, (00-Io/t-6'ü'9r) ilpreultu
en6e ap etsrpe3ete opr?urof, (OO-IO/ü-S'E'9t) :sougteJoqel ep a Jeletldsoq 'o3!6rtutr 'or!p?u.r
osn Pled sleUêleur a sotuaurnrlsu! ep Els!perê]e olLrgr.u03 (OO-I0&-S't'9r) Íseluaue.uaJ
a sue6enel ãp elsr[aJe^ olrJ?ruof (OO-IOIO-í'V'L loepr^ a olpnP ep so]uauJedlnbe 3
sof,rts?ruopo.rtêlã êp opez!le!redsâ elsl[ere^ oprgr,!03 (OO-00/6-E'S'Z]) ls?tuaueJaj a sue6elraJ
âp plsrpef,ele o!)J?urof, (OO-OO/6-a'L'9 íorulgla leualeui ep elsrpE3ete ollj?luof, (00-00/f
-E'á'9t) leJnturd eipd slElrâieu e selu[ ap els!Íe]e^ olli?urof, (00-00/S-I'ü'lü) íog5etrlunuro,
â eluoralãl âp sotuauredrnba a sollugJlalê selueuoduof, ap elslpelele o!f,J?u.ro3 (00-00&
-z'S'9r) :sougssa3e ã otJgnFe^ op so6rtre êp ?lsr[a]e^ o!f,J?uroC (OO-OO/ü-I 'g'Zt) lsouoss3re
â s!ef,rsnur soluaurnrlsur ap opezllplladsa etsr[eJe^ o!]auof, (OO-OO/E-g'g'Zr) lolut?le
lpueleur ap Etsl(ârp^ orf,r?r-uo3 (OO-OO/€-Z't' LV) ioe5olunuror a ef,llgurJoju! olelxa 'oJlls?uJop
osn eJpd sor!ugJtelaoJFla soqlalede ered sougssâfe e sp5ad ap opezllElf,ãdsa elsl[aJp^ o!31?ruo]
(00-00/I-Z'S'Zr) lerltdg ep so6lue ap elstÍaJs^ o!rr?r!o3 (Oo-OO/Í-b'L'Ln) lteu3leur renbtenb
ap soprtnquls soueurre e sepgst^!p ,solet ,seleuef ,seIod op ogáelp$ul (OO-ZO/ü-O'Ê'Êr)
lsortequeq pled xoq ã^rsnpul 'lpleu âp seuppnbsa âp ujã6eluoru ã oB5eJedâr ep sosnjas
(I0-00/B-Z'I'SZ) ioe5Erlxa e opeposse oloJxa 'og5ru$uof, e.red serpad ap oluâueqlaredv
60-Z0/S-Í'6'Eà llelsul e orp!^ 'e5nol 'pf,!rueref, ue soqleqejl sorlno 3 og5e3u|rl!^
'og5e^er6 'og5eprdel 'og5elolâO (OO-IO/I-6.6'EZ) lôugltrllqnd ôsn ered leueleu, ap oessaJdul
(OO-I0/O-g'r'BI) íletêu àp setrpenbse ãp og5eruqel (OO-OO/8-Z'I'SZ) :euâqlerres ap
so6ue ãp oe5e:1:qe1 (Oo-OO/O-z.r.9Z) lspsrlgtau sêlntn{sê ep op5eruqeJ (oO-OO/o-I .I.92) :ap
oueJ op oe5eJoldxâ p ota[qo lod g.lâ] apepâDos V :MfOS OI3CSO - VüGIOU:II finsny1,

oB5eJele aluerpâur 'roualxa ou no sled ou 'n,rrurr"o"ot311lt"t""rTffli:ffi:""T:ir#f:f,1";
rânbtenb p gapod apepâÉos v:svIrNSoNrdIo svulno !l sIvIlIj - voNog]s rrrnsnytc

'06ü-09829 df,f, 'Ud-eq!t!:nf, 'eqnlv '62 ou 'tutzanUell
ouupuexalv ourlãpv enu eu âpâs gJal e VOl.f Sn.InVd .Mfu3llol leuesârdrüã âr,uou ,
qos erEI6 ãpepepos v:on!f,rNoo I lofs ,lvluvstudNt SltoN - vulfl{Íud vlnsnyl}

:sãluln6âs selnsnglf splãd e al3?dse g s!e^gJllde sle6ãl sag5lsodstp
qeuap spled 'ZOOZ ãp oJtauef ãp OI âp ,90t.0I o.u lel ep Z.gO.I e ZSO.I so6!Ue
soled gJã6eJ as ãnb EpEllutll EltgsJdue epEpâlro6 euJn Jln $uo3 ,olerlp
âp puJJoJ JoqlâuJ eu ã ole.lluot ap Jelnslued oluaunJ$u! alsa Jod ,hlf^-tos!lü 

.

'oOt-S0r€8 dll ' Ud-oqurolof, 'apre^
olu '9I ou 'el^Ío€ essâ^ell eu opelllrtujop a âlueptseJ ,Ud/dSS I-€I.E.ZÊZ.Ê
ou eU apepluepr ap erle sf, ep ropeuod ,Or-6h9.AZA.ZO? úu qos lhlÊdf,
ou olu3sul 'oupsêJduiã ,OgíIlOllbZ tre oprfseu ,sueq ap lplJipd ogqunujof,
ap eur!6al ôu opesm 'orlqlserq ,VUIf^nO JO S3^1V5NO9 O^IIVO (Z
e oot-SoüÊg d33'Ud-oquolof, 'ãpJe^ olu ,9I ou ,e!^Jlog essâ^ell pu opelllrlruop
a aluâplsa.l 'Ud/dSS Z-090.9S9.6 ou 9U apep[uâp! ap ertaup] ep .roppuod
'LE-6OS'ÍAZ'ZLO 6u qos JhlÊd3 ou olursut 'ouFsêJdura ,AS bO|AO uã optrseu
'ortallos 'Ud-pqltunf, ãp lejnleu ,oJtelFerq ,vUIt^nO :tO Sn.lnvd ONnüA (I

:soperU!lenb e sopef,Ulluap! ox!eqe sO
I :eur6Pd

Mf,OS OTVUTNOS- volt snlnvd'Ivrf,u3Hof,l9Z
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ne ues'apepalJos ep s!â^guj! suaq Jeuellê no
JeJâuo oluot tuãq 'soJrâlJal ap no splsrlonb sop Janblenb eP Jo^e, uâ eí3s s395e6ljqo Jlulnsse
no lelros esseJâlul oe sequeJFa sepppl^lle úê leueseJdua eulou op osn o opppê^ ] - o'Z §

'Jef,llprd oBJâpod anb segseledo e sole so oluauJru$ut ou sopeJutfãdse 'aPepalf,os
ep souglppueu, Jlrultsuo3 'saJapod snâs ep sattuJll sou 'Jope4qutupe op as-êIn3eJ - o'I §

'epepe!f,os eP sol!er!P a sãsseJãlul
sop esâJep e no so^lle[qo sop ogSn)esuof, e souEssa]au sole slpurâP so sopol Jef,qeld otuof
luãq 1eJa6 uã soJlaf,Je] a sepe^ud sãpppllua'seJraf,upuu sàg5rn]$u! 'sol[qgd sog6J9 alueJad
'aluârllerrlpn[ er]xa e lplllpnÍ 'aluãue^lsssd ã e^!le El-gluesaJdai 'apepapos ep so!!96eu
so reJ§lulupe e Jua6 ep sag5lnqule o sarepod so Luo, 'alueuepelos! leFeserdura âruou
op osn o ope,zFolnE 'vàIt^no fO sninvd ONnUg p gjêqe) apepêDos ep og5ErlslulurPe V
:lvruvsfüdnr irroN oo osn f tqvotroos vo oyáwrsrxrrov - v vlro vlnsnFf,

'sepueJsueJl aluatuaJ^!l.tãs ogJePod
selonb se 'epugra;ard ap ollarlp o op!f,Jaxa eÍas enb urãs ozeJd essà opujolao 'uiarlnssod
oelue anb splonb sep og5JodoJd eu gJe, es selonb sep o-pssêf, e 'elfu?rersJd ap olla.rlp
nâs LuarelsaJlupru solf9s so sopol eS 'eiueualle ollgs op olJ?llJl p roteru ozsJd urâ no oE6pJutlou
ep oluaulq3f,al op soppluo, 'selp (eluul) ot ep oJluâp razeJ oBJâ^ep enb 'epu?laJãrd ap
ollellp op urâlfunueJ no [us5Jexa se]se enb ejed 'oluauje6sd ep ozud e erlloJ 'o5eid o 'ePua^
R selsod selonb êp âpepEuenb p opueutuj!.r3slp 'solsos sorlno soe o rf,sã rod JDUllou Pã^ep
splonb spns ap aled no sepol J!.relsupll no Japâr epuelaid enb olfos O 3qrluD oJEJ69Jed

'eluãu!Uâd

lenlerluor oE5eralle e 'selap ogsse, e eppzlteal âs 'opuezllpurJoJ 'epua^ e sesod as og5tslnbe
ens p eJed elluleJeJd ep ollaJtp o'o5erd a seg5lpuol ep 3peplenq ula 'opeJn6ãsse eflJ uenb
e 'solrgs sorlno sop oluârrlluasuo3 o urâs sorlDral e sepualsue-q no sEprpãr.ras o_pJepod ogu
e s!a^Js!^tpu! ogs selonb sV :SVIOnô lq VIfNJU]ISNVUT I OySS:tC - VHryS rnnsnyl,

'ZOOZlgOt'OÍ !e] ep Z9O'I ']le ou o$odslp eurloJuor 'lerfos lellder
op o-e5ezller6ôlur pled âtua(uepepllos L!âpuods sopol seu 'selonb sens ep role^ oe elutsaJ
e ortros ppe) ap ãppplltqpsuodseJ V :SOI3OS SOO IIOVO!'IISVSNOdS3U - V.UX3S VtnsnvlC

:eturo, 3lurn as eP sepJ q!rls!p
â so!tros solad s,ed op aluaJJof epaou ua 'sepe4leJ6elul gt â Blltlsqns 'Eun ppef, (leer
urnq) 00'I $U ep lpulurou rols ou lptldef ap selonb (llu etuut) OOO'OÉ tua soptp!^lp '(s!eeU
tlui eluul) 00'000'09 g! ep gles leltos letldet O :iVIrOS .Mtdvf - VINInõ fnnsnyl,

'oPeulurJelePu! odujal
Jod e oe5eJnp ap ozeJd nãs e ole a$ep oJ§!6aJ op elep eu sapep!Àle sens erelrlut apepãllos V
:íovoErros vo o!6vuno to ozvud I slovor IIv svo orclNr - vruvnô tftnsnylt

'saluexpr6uesep'exei6'o^!loruolne seluetUUqnl'sua6euâl6uâ eJed oel?
's!eutsnpul sâluelUUqnl oã19 'seluE3UUqnt âp ets!pe3elv olrreuoJ (-SO/B-I.B.9r) :ogSslu!$eld.
a ogseuJaperuâ âp so5lNas (00-10/6-Z'Z'AI) lplllgurroJu! êp solueuedlnba pJed soqtniJe3
ap poJera8 (OO-ZO/Z-Í'í'Lü ÍBfllFuroJul ãp sotuauudns a solueuledlnbe ap ope4letradse
etslfâJê^ ol3Jgurof, (OO-I O/Z-I .S.Zt) lslpleu urã olueuJ!]sa^el ã oluâurelell ep so5lruas
(00-Z0/0-6'€'5Z) :sagxeuof e soqn ,soup3 ,e6Jersêp ep exp3,En6g ep exlef ,o95n{su6
eJed spqle: 'setrlglauJ seupgnbss 'osse6 'seue ues sp5nol 'se^rlplorâp setpad 'og5nssuo.-r
ered sortlxEuãl solueugse^an a soqd 'sorlugjlala saguod ,og5ru$uor eJed sopeHour
- d 'oB5ru$uof, ered sortErÍllslâur a so3!6rBJepls 'sô6qre 'solnpoJd 'efluJgJãf, ap s?depor
'ofoírl ep ptslpe3qe otrJ?uJof, (OO-hO/9-6'L'gr) lJelos etoquor ap seln:11ad ep elslpe)ete
oor?uroJ fiO-r0l9-6'L'9n) lof,rls?ruop a lÊossêd osn ep sorluoJlãlaoJlele soluauedlnbo ,.
ap oe5ualnupur ã oe5eledau (OO-OO/S-I'Z'S6) iula6st^ ep etou?6v (OO-OO/Z-I'I.Oà -

lfeJa6 ure sollluaulle sotnpord ap elstÍere^ ol gruof, (00-66/9-6'Z'L ísofllsgr.uop sorusuatÍ:
'elauEd 'eJnosse^ 'solÍlrg 'solnfg p.red saluêl 'en6g êp o{lu'sleJlsnuJ solueulnlsut ,let,lâlpru
ianblenb ãp sopanbuuq'olln] ap e sosol6ller so6FJp 'so^luodsep a so^nJodse so6nJe lpra6 ua
sle^puBsap soEtue 'êupo[olal ep so6rue ep plslpp]elp olfr?u.ro3 'o:rls?urop no lêossãd osn prêd
oPour oâno 3p oqleqeJl no sopef,gull^ 'sope^er6 'sope.rof,ap eflur-eJ3r no euplasrod ep so6l}p

. Z :Pur69d
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COMERCIAL PAULUS LTDA
CONTRATO SOCIAL

página:3
cúUsulá NONA - RETIRADA PRo-lÁBoRE: os sócios poderão, de comum acordo, fixãr uma
retirada mensal, a título de'pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA DÉcrMA - ExERcÍcro socrAL, DEMoNsTRAçôEs FrNANcErRAti E
PARTICIPAçÃO Dos SóCIOS NOS RESULTADoS: Ao término da cada exercício social, em 31
de dezembro, o adminístrador prestará contas Justificadas de sua administração, procedendo à
çlaboração do lnventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas guotas, os lucros ou perdas apurados,

CúUSULA DÉCIMA PRTMEIRA. JULGATI{ENTO DAS GONTAS: Nos quatro meses seguintes
ôo término do exercíclo soclal, os sócios cleliberarão sobre as contas e designarão
adminlstradores quando for o caso.
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrtmonlal e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

cúusuLA DÉcrMA sEGUNDA - FALEcTÍrrENTo ou TNTERDTçÃo DE sócro: Falecendo ou
ir,terditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores
e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na sltuação patrimonial da sociedade,
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio,

cúusuLA oÉcrua TERCETRA - DECLARAçÃo or DEsTMPEDTMENTo: o Adminisrrador
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a adminlstração da sociedade,
por lei especíal, ou em vlrtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
slstema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de
consumo, fé públlca ou a propriedade.

CLÁU5ULA DÉCIII|A QUARTA - FoRo: Fica eleito o foro de Curitiba - PR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se,
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Curitlba- PR, 04 de Fevereiro de 2013.
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COMERCIÂL PAULUS LTDA ME
PRIMEI RA ALTERAÇÃO CONTRATUÂI

CNPJ/MF: 17.665.337 / 00a7-70
NIRE 41207541730 Registr o em 18 / 02 / ?0l3.

Os abaixo identificados e quali{icados:

254

Página: I

;ll "qnurso 
peur

:i;s' +t.s-àIt.iro, nascido

._. 

l 
";r.çi"072.28 t.sol-32,

US DE OLMIRÀ, brasileiro, natural de Curitiba-PR,
em 08,/04/1988, empresário, inscrito no CPF,/MF sob d
ponador da carteira de identidade RG n" 9.536.08G2

SSP/PR, residente e domiciliado na Travessa Bolívia. n" 16, Rio Verde,
Colombo-PR, CEP 83405-400 e DATIT/O GONÇAI,\ES DE
OLMIRÀ brasileiro, c.rsado ao regime de cornunhão parcial de bens,

nascido em 24/10/]96A. er:rpresário, inscrito no (lPF,/lr{F sob n'
402.828.649-20, pt>rtador da caneira de identidade R(l n" 3.2J2.173-1

. 
'.{:

u'.

.i:, .

SSI',/PR, residente e domiciliado na Travessa Bolívia, ri" 16, Rio Verde.
Colombo-PR , CEP 83405-400. Únicos componentes clir sociedade

1u*rrororAryll^f.IIÍ§,r}flEmpresaria Limitada que gira sob a denornjnação de COMERCIAL
tP"t[',iliii,iiâHji',ii,,PÂuLUs LTDA ME com sede na Rua Adelino Alexandri-no Marquczini,

â"'J";::ffi;Hli:d;;i;;;;i'câióí$no 29, Atuba, Curitiba-PR, CEP 82860-490, com registro na Junta

E I n x zort jComercial do P,rraná sob. o NIRE 41207541730 em L8/02/2A13, inscrita-'-. [ /,-) §no CNPJ/MF n" 12.665.33710001-10, resolvcnr de com,.rnr .rcortlo

$i[ffi$''Müi':* i'i".""'::" 
alterrção de contrato socirl de ac.rtJo com ai;

CL/4.USUI-A PRIMEIRÀ OBJETO SOCIAL: A'sociedade que tinha por obieto
social a explotação dos tarnos de: (25.1.1-0l0S00) Fabricação de estruturas metálicrs;
(25.4.2-0/00-00) Fabricação de anigos de serralheria; (25.'i.:-8l0040) Fahricação de

esquadrias rle metal; (18.1.3-0101-00) Implessão de material pxrr uso puhlicitário;
(21.9.9- i,/01-C0) Decoração, lapidação, graração. vitrificaçiio e olrtros rr,rbaiho.s em
cerâmica, louça, vidro e cristal; Q3.9.L-5 /02-00) Aparelhamento tir pedras para
consrrução, exceto associado à extraçãoi e51.2-8 / 00-01) Sen'iços de reparução e
inonragem de esquedrias de metal, inclusive box para banheiro.s; (+3.3.G4l02-00)

lnstalação de ponas, jenelas, tetos, divisórias e armários embutidos t{e quaiquer
material; {47.7.+1/00-00) Comércio varejista de artigos de óptica; (47.5.7-1/0A-00)

Courércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeietrônicos

Lrirra uso doméstico, exceto informática e comunicaçào; (47.4.2-3100-00) Comércio
v.rreiista de rnaterial elótrico; (47.5.6-3/00-00) Comércio varejist,r espr'ciaiizado de

insrrtrmentos musicais e acessórios; (47.8.L-4/0C-C0) Comércio varejista de anigos do
vestuârio e acessórios; (+6.5.24/004,0) Comércio aracirdista de cc.,nçonenres

eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação: (47 .a.1-5/00-a0) Cornércio
vareiista de tintas e materiais para pintura; (46.7.3-7 / 00{10) Comércio atacadista de

rnaterial elêtrico; (46.7.2-9/00-00) Comércio atacatlista de íerragens e ferramentas;
(.+7.5.3-9100-00) Comércio varejista especializado de eletrodoruésticos e equiprmentos
.lc áudio c r,ídeo: (47.4.4-A/0L-c0) Comércio varejista dc íerragens e ferramentru;
(46.4.5- 1/01-C0) Comércio atacadista de instrumentos e materiais p.rrà uso médico,
cirirrg,ico, hosp,italar e dc laboratórios; (+e.3.5-+/01-0C) C<-rmércio atacadistrr de água

mineral; (46.4.9-4/ }L-Aq Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal

o;

L

c 6.5.1-6101-00) Comércio atacadista de equipamenros de informática;
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(45.3.0-Z/0 i-00) Comércio por atacado de peças e acessí,rios novos pârâ veículos

auromorores; (47.5.+7/01-00) Comércio vareiista de móveis; (46.3.9-7 i01-00) Comércio
atac'rdista de produtos alimentícios em geral; (+6.4.7-8/ 0l-C0) Comércio atacrdista de

art.gos de escritório e de papelaria; (46.+.9-4/02-00) Comércio atacadisra de aparelhos
r'lcirôrricos de uso pessoal e doméstico; (46.5.1-6/02-00) Comércio atacadista de
suprinrenros para informática; (+e .7.0-6/02-00) Comércio atacadista de rnármores e

granitos; (46.4.2-7 /02-00) Comércio atacadista de roupas e acessórios pàra uso

profissional e tle segurança do trabalho; (47.5.4-7 /02-OO) Comércio varejista de anigos
de colchoariar (46.4-1-9 /02-aa) Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banhor
(46.8.6-9/02-Oq Comércio atacadista de embaldgens; (47.6.1-O/a3-00) Comércio
-'-rrsiista de rrrigos de papelaria; (47.55-5/ú-aq Comercio varejista de artigos de cama,

:r:es,r e banho; (46.7,9-6/03-00) Comércio atacadista de vidrcs, espelhos e vitrais; (4530-

/ t'A3) Comêrcio a varejo de peças e acessórios novos perâ veículos automotores;
(46.4.9-4/04-00) Comércio atacadisre de móveis e anigos de colchoaria; $6.7.9-6/04-C0)
Comórcio aracrrdista especializado de mrrteriais de construção em geral; (47.8.9-0105-00)

Conrércio varejista de proclutos süleântes domissanitários, produtos de limpeza
domestica, produtos de limpeza para veículos; (46.4.9-+ / A8-00) Comércio atacadist:r de

produtos dc higiene, limpeza e conservaçâo domiciliar; (46.4.9-4/99-00) Comércio
etacadisra de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, acessórios para
instrumentos musicais, armaçôes para óculos, anigos de porcelana ou cerâmica

decorados, gravados, vitrificados otr trabalho de outro rnodo para uso pessoal ou

dr»néstico. comêrcio atacadista de artigos de relojorria, artigos descaná',.e'is em geral.

anigos esportivos e desponivos, àrtigos religiosos e de culto, brinquedos de qualquer
material, instrumentos musicais, filtro de águr, lentes pari, óculos, óculos, vxsoura,
panela, utensílios doméstico s; (47 .2.9-6/99-00) Comércio varejista de produtos
aliiaentícios cm geral; V9.1.L-2/00-00) Âgência de vi,agem; (95.2.1-5100-00) Reparação e

manutençáo de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; (46.7.9-

6/04-01) Comércio atacadista de peüculas de conrrole solar; (46.7.9-610+00) Comércio
rtacadista de tijolo, rodapés de cerâmica, produtos, anigos, siderúrgicos e metalúrgicos
pâra con$rução, pré-moldados para construção. ponóes eletrônicos, pisos e

revestimentos cerâmicos para construção, pedras decorati"ls, Iouças sanitírria-sr gesso,

esquadrias metálicas, caihas para construçio, caixr de água, cal<l de dcscarga, canos,

Luhos e conesões; Q5.3.9-A/ 02-Cq Serviços de trat'.rmcnto L' ÍL'vestirlrcnto em metris;
(17.5.1-2/0l-00) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimcntos de

inÍormáticar (47.5.1-2/02-00) Recarga de canuchos para equipamentos de informática;
(18.2.2-9/01-00) Serviços de encadernrção e plastificação; (a6.8.1-8l05) Comércio
Âtacadista de Lubrificantes, óleo iubrificantes industriais, óleo para engrenagens,

lubrificantes àutomotivo, graxa, desengraxantes, pâssa a tet por obieto social a

erploração dos ramos de: (47.8.94/05-00) Cométcio vareiista de produtos saneaÍrtes
tlornissanitários, produtos de limpeza domestica, produtos de lior

CLÁUSULÀ SEGIINDTü Permanecem inrlreradas x demais cláus
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não colidirem com as disposições do presente instrumento.
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E, p<.,r estarem assim, justos e contratados, iavram, iatam e assinam à presente

alteração eur 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigandc'-se fielmente por si, e por
seus sucessores legais a cumpri-lo ern todos os seus termos.

Curitiba, i0 de Abril z}fi.

BRUN US OLI\rEIRA S DE OLIVEIRÂ
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COMERCIÀL PÀULUS LTDÂ ME
SEGUNDA ALTERÂçÃO CONTRÂTUÂL

"3j IHI/#,X;'J,;T*T]IY::: 1sto2t*Ínc
'^t .o'1" ''?v Â\vã''oqv s N' v't 'v""

r:r. i:..?.,], i,
-j' j' ..- ..r

. _a;' , ," -.-{)s abalxo identificados e qualificados:
,,, . r,. '.i" BRUNO PALiLUS DE OIJVEILA- brasileiro, eaturnl de Curitiba-PP, solteko,

':..isr'tr' .',' nascido em 08/04/1988, empresário, inscrito no (lPF/MIt sob nc 072281509-

. . 
jt -''. -- 

'.. 37, portaÀor da carteira de identidade RG n" 9.536.080-7 SSP/P& residente e- 
n i. .. doíniciliâdo na Travessa Bolíri4 n" 16, Rio Verdg Colombo-PR, CI.IP 83405400
\'-l-. u DÂTI''O GOI.IÇ.âLVES DE OLII'EIRÀ t'rasilciro, casadu riu reHi,rre ,.ic

cornunhão parcial de bens, nascido qo 24/10/19(»0. crnpresário, insctito no
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sÊR$co NoÍARlaL

tP"?lÊ',+Itx.1í
A-oresente íoh',opB e
documeolo âPíesenlaoo

i0

;I;,,;TJIF..F] 4120 154i i3U ern 1ttitt2i2073, inscrita no CNPj/Mr, n" 1 /.6ó5.:,:l l/txx,l-
É RÊIlA STflÂP

É tíÀllriÉL

É 'plur-l gtlllcl stilol

É

:scí*ênI0

. _.-_."de

is l

§soN ltÂNüt
, resoh.em de comum acordo p«xeder a pÍesente alteração de contrato social
acordo com as sqguintes c}áusulas:

CIÁLTSUI-Á^ PPJMEIR4,: OBJETO SOctrÂL Â s«riedade que tinha por obleto social a
expkra$o dos ramos de: (47.8.9-0/05{0) Comércro varejista de produtos saneantes
<lomissanidrios, pÍodutos <ie limpeza domestica, produt<rs de limpeza para veículos passa a ter
por objeto social a exploração dos ramos de (47.8.94/05) Comercio vareiisa de
proriutos sarieáútes domissadtririos, produtos de tiriipe,ztr domerstica, piúriutos de
limpeza para veícul,os; W.4.94/08) Comércio âBcâdista de pmdutos de higieae,
Iimpeza e coaseÍvâçilo domiciliaç (46.8,1-8/05) Comércio Âtacadista de Lubrificanteq
óleo lubrificantes industriais, óleo para etrgÍerürgenÍi, lubrificaates automotivo, graxa,
deseugraxmtes; (+1.4.2-310fr) Comércio vareiista de materiai elêtrico; (6.7 37 /Nl
Comércio aacadista de material elétrico; (6.5.14/01) Comércio atacadista de
equipâmentos de inôrmática; (W.5.1-2/01) Comércio vareiista especializado de
equipamentos e suprimentos de iuformática; (465.14 /02) Comércio a1açarlista de
suprimentos para informática; <h.4.7-8i0I) Comércio ataca.lista de artigos <Íe escritorio
e de papelaria; (n.6.14/03) Comércio varejista de artigos de papelaria; (47.8.14/00»
Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessóriosi (6.5,24/001. Comércio
atacadista de componerrtes eletrônicos e equipamenos de teleforria e comunicação;
(&.7.2ty icíü) Comércio atacadisa de ttrragens e ltrramentas; (ü 5.3-9 /ít0) Comércio
vareiista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de áudio e rádeoi, (47.4.L
0/01) Comércio vareiisa de ferragens e ferramentas; (6.4.9.4/01) Comércio âtacadista
de equipamenbs elétricos de uso pessoal e doméstico; (ú.3.9-7 /01) Comércio
ataca<Íiste de produtos aiimentícios em geral (6.4.94/02, Comércio ataca«iista «ie

âpâÍ€Ihos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; (#.42-7 /02) Comércio atacadista de
Íoupâs e âcessórios pare uso profissional e de segurânça do trabalho; (46.8.C9 / 02)
Comércio atacadista de embalagens; (ína /$) Comércio a vareio de peças e

acessórios trovos lverâ veículos automotoÍes; (q.7.}o/0+) Comércio atocadisa
especializado de materiais de coastrução eE gerat (7.5.6-3/00') Comércio vareiista
especializado de instnrmentos musicais e acessóriog (6.4.94/99) Comércio atacadista
de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, atmagôes para óculos,
artigos de porcelrna ou oerâmica decoradog gravados, vitrficarios ou Írabaiho de outro
modo para uso pessoal ou doméstico, artigos descartáveis em geral artigos esportivos e
desportivos, artigos religiosos e de críto, brinquedos de qualquer material, Ientes para
óculos, óculos, vílssolrftr, utensílios domésticos.

"6FÀHH

CPI./MIr sob nc 402828.649-20, ytruÃot ü artei:ra de identidade RG n"
1 SSP/PR, residente e domiciliado na'l'ravessa Bolívia, n" 1ó, Rio

rJerde, CoiombePR (,IiP 83405-+0u. Útticos componentes da soci«ía<ie

I

o

^9o

Iimitada que gira sob a denominação de COMBRCIAL PAULUS

1
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COMERCIAL PAULUS L'TDÀ ME
SEGUNDA ALTERAçÃO CONT RATUAL
CNPJ/MF : fl .665 337 / W0t-t0
NIRE 4J8ffl,54llt30 Rg-istro ea t8 / 02/ âAÍj..

CULUSUI e, SEGUNDÂ: SEDE: A socicdade que tinha sede na Rua Âdelino Âlexandrino
Àí-*,,-i-i -o ?O Ât'}ro í"reifik--DP aIr'D R?e/JLáOfl aacca a *êj eanlo aa 'Í-.roocorr^4rlsvzug, rr u,, LrLvvb, vsruu4 

^ 
r5 vrrr vevv .tv lr-de*

Suriaame, ro 90, Apto 18, Rio Yetde, Colombo-PR, CEP &3405-320.

CIÁUSUI,A. TERCEIRA: Perrnanecem inalterarlas as clemais cláusulas e condições que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados,lavrarq datam e assinam a presente alteração
cec^03 (três) r{as de igual teor e form4 obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessores

Iegais a cumpriJ<l errr todos os seus termos.

Curitiba" 0l deJuiho 2tt13.

BRUNO DE OLTT/EIRA

$
o /o7

soB L3Ao2
Protoco[o:

EBprêsa :{1 2 0?54173 0

SEBASTIAOMOTTA
SECRETARTO GERAL

Pil,il,S LTDÀ I.IE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
^ 

Trr,^ À^ l 'r'l i,\

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujdto passivo acima identificado que vierem a ser ãpuradas, e ceÍtiÍicado qu€ não constam
pandências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela SecretaÍia da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em Dívida Ative de Uniáo iunto à Procuradori+Geral da

F úerda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabdecimento matriz e suas filiais, ÍeÍerese à situaçáo do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cmtribuições sociais previstas nas

díneas'a a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei Ê 8.212, de24dejulhode1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sue autenticidade na lntemet, nos

^^.1^*^â zlrr+^,rrr.Àr^r, 'ã^ãirâ íâ'À..l- ãôr, l'^ 
^r ' /lrfiF'/Â.Àr^r, -.rah fãrÀF.i. ô^!, h.\úriuúrra.v§ -,,(rP.,, rr rr r,,, wv,rq.t*e,,so.Yer.e, - vu _,,rrP.,,!rYwr,yg,,,,,4urvq.uvY.er-.

Certidáo emitida com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN ÍÉ 1.751, de O2rlOl2O14

Emitida às à 1ZOZ2O15 <hora e data de Brasília>.

Vâida
uuurgu d Lctltudu. ixro.+.E E ulJ.ElrlJ l.(,rarA

Qudquer rasura ou emenda invalidará este documento.

18 do

ü

Nome: COMERCIAL PAULUS LTDA - ME
CNPJ: 17.665.337/$0í -í0

11tOü201
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

260

GOVERNO DO ESTADO
kraru ô r.énô

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í3070786-9í

- _^ - ^r 
th a rl aF- a- 

^ã? ^^qr^^^a 
a 

^\reÍtlUa0 lUíÍleUlUa paía U Ul\rJlUlr: I í.9OC.OOrrUUU l'lU
Nnrno' eôMFPelÂl PÂlll IIS I TnÂ MF

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
---:-a--J-- ..^-L-- .-^J-- --J:4---^^ -..^ ..^-:4--FJ- ^^ ---:-a!^- l- ô-^r^a-J- J^feglSl.ItrUU§ UU Llut vtlllllcllll d üCl clPUíAUU§, UEÍtlllLalllUü qut, vt llllt/AllUU U§ lvgl§tlU§ ud tJEUlEitcltÍa ut;
Fstado da Fazenda., constatamos não existir pendências em nome do contnbuinte acima identlficado,
nesta data.

r-rl^^. E^t^ r^^*:JiÊ^ ^--l^L^ r^,4^^ aa aa+alrala^is^^oa^ .rÀ ^*ã-^^^ ^ -^3^-^ ^^ ^ .lÁLi+^^ .,1^
\rU§., t§tA ViilliUOrJ trllgllJUA LrJLrLr§ tJü ç§lÉltJl-llilellll(illlU§ tICl r-lllPlti§Cl E lElElE-JE A rJElJll|.r§ tJE

natureza tributária e não tributária. bem como ao descumr-rrimento de obrioações tributárias acessórias

rrálil^
Y q! ltrq ^^ix^-a^ ,!-a+. ri+rt,utrrtEtt1v 9aolutt\,

A autenticidade desta certidão deveÉ ser confirmada üa lntemet
www.fazenda.pr. gov. br

Págind 1 de 1

Emitido vla lntelBt PúUicâ (1 3tO4rN1 5 1 1:51 :39)

4 4l^Ati,^4 EI trvgrÉt lg -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOÍI'IBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

atrDTll'!^^ rrEr:^Tlrr^ ntr ntrElIÍ,.rc rro or,rrrrll,íElrEt\rrrJFrv rrE\rrFrraltl aJL. l/LlJr I \Ju rt lrl r-trrÉti ii,

NOME'RSZãO: 20825í9. COMERCIAL PAULUS LTDA
CNPJTCPF: 17.665.337/0001-10

EndeTreco:
Complêmêúo:
BalÍÍo: ATUBA Cidade:Curitibâ - PR

Requerente

Nome/Razáo: 208251I - COMERCIAL PAULUS LTDA

Finalidade

LrcrrAÇÃo.

ôhscrvac-ão

L,trr\ | trturlrvrvüt [,rara u§ ucvruu§ lln§ que lltEÀt§tEllt uEultu§ rclctc tE§ a utuutus lllUU[ta Us E ÍlluuIta us, Itsu[uü uu
nâo em Dívida ativa. em nome do contÍibuinte acima citado. até e Dresente data.

Reserva-sê o direito dâ Fezenda Municipal cobrar díüdâs posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos
compreendidos nesta certidáo.

A presente certidão ó válidâ 0710812015.

COLOMBO - PR, I de julho de 2015

A autenticidade dêssa c€Ítidáo pod€rá ser confirmada na página da Secretaria Municjpql da Fazendâ (www.colombo.pr.gov.br) através do código de

RUA XV DE NOVEMBRO - no 105 - Centro - Cep CEP: 83.41+000 - COLOMBO - PR
Home Paqê: http:#www. colombo. Dt q ov. br

Contribuinte

,1
?

Emitido por: lúARIA OA GLORIA ALVES em I de julho de 20'15 16:45:37
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Cá.'XA
CAIXA ECONÔMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17665337/ooo 1-10

Razão Social: coMERcIAL PAULUS LÍDA ME

Nome Fantasia:coMERCIAL PAULUS LTDA ME

EndereçO: R SURINAME 90 APTo 18 / RIO VERDE / COLOMBo / PR /
83405-320

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: l3/O7/2015

06592844679644

Informação obtida em 16/07 /2OL5, às 18:16:39.

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

lU08/2O1s

rrllm YOTTAR

Certificação Número:
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263ÍPReceita [ederal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

Confira os dados de ldentiÍicaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
drucÍz.avcu uauCl§tl al,

NÚMERo DE INscRçÀo
í 7.665.3371000t-í 0
T{ATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

coMpRovrNr_ErE rNScRrçÃo E DE ?â;âiiâff,,"^

NfiEEMPRE§qRl^T
COMERCIAL PAULUS LTDA . ME

TITUto Do Esr^a€lEcÍuENTo (NoME DE FAr{TAslA

cóotco E DEscR tÇÂo DA aTMDADE ÉcoNôMtcA FR tN clpAl
,í7,89-0-05 - Comércio verêiista de produtos sanêantês domissanitádos

cóDtoo E DEscRçÁo o^E arMD^DEs EcoNôirtc^s sEcuNDÁRhs
,í6.i19-,í-08 - Comércio .tacâdista de pÍodutos de higiene, limpcza e conservação domiciliaÍ
,16.81-E-05 - ComÉrcio atacadista dê lubriÍicantes
ii.ií2-3-00 - Comércio varêiista de matrÍial eléirico
,í6,73-7-00 - Comé.cio stac.distE de mateÍial elétdco
,íc.5í-6-0í - CoínéÍcio atacadista dê equipaínentos de inÍomÉtica
17,51-2-O1 - Co[ÉÍcio varêiisla êspecializado de êquipamentos e suprimentos de inromática
,í6.5í-6-02 - Comércio .tacadista de supdmêntos pâra infomática
46.i17-8-0í - ConÉrcio atacadista dê aÉigos de êscritório e de papclaria
47.6í-0-03 - Comércio varêlista de aÍigos de pâpelarie
,17.8í-í-00 - comércio varêjista dê ãrtigos do vêstuário ê acêssórios
,í6,52-4-00 - Comércio atacadista dê componêntês êlêtÍônicos ê êquipamentos dê têlêÍoniô ê comunicação
,í5.72-9-00 - Comércio etac.disl. dê Íêlragêns e ferâmêntas
47.53-9-00 - coméÍEio varêiista especializado de eletTodoÍrÉsticos e equipãínêntos de áudio e vldêo
,17,,14-0-0í - comércio veÍliista de fêIlãgcrs ê Íêllamêntas
,[G.il9-,1-0í - Comérsio .tacadista de equipamentos elétdcos dê uso pêssoal ê do]rÉstico
,{6,39-7-0í - Comércio atacadista de produtos alimenlÍcios em qeral
/t5.,íg-1-02 - Comércio etec.dista dê .paÍelhos eletrônicos de uso pessoal e domÉstico
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas ê acessóÍios pâra uso proÍissional e dê segurança do trabalho
46.86-9-02 - Comórcio atacadista dê êmbálagêns
a5,30-7-03 - ConÉrcio a vaíejo de peças e.çêssódos novos pâra veículos automotores

cóDtco E DEscBçÃo oÂNÀTURUA JURlolcA
206-2 - SOCIEDÂDE EMPRESARIA LIÍIIITADA

LOGRADOURO

TV SURINAiIE
N ÚMERo

90
COM PLEMENTO

APT I8

CEP

E3r10S320

ENDEREço ELETRôNlco

BARRo,DISTRITO

RIO VERDE
MuNtciHo
coLoME0 PR

TÊLEFONE

(4í) 9G56-Í22í 
' 
(4r) 3506-2574

ENTE FEDERATtvo R ÊsPoN sÁvEL (EFR)

nvA
OTíVO D

oATÂ oA sr[U Açro cADAsrR aL

íu02,20í3

slÍuÁÇlo EsPEcrat oÂTA D^ sÍruaçÁo EsPEctÁ!





NÚMERo DE tNscRtÇÁo
t7.665.337/000í-t0
I,lATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

CoMPROVANTE DETNSCRTçAO E DE iâlâr',.rffi"*^
SITUAçÃO CADASTRAL

NOUEEMPRESARIAL

COMERCIAL PAULUS LTDA . ME

cóotco E oEscR tÇÃo DÁs ATMDADES EcoNôi, tcÁs sEcu N DÁR tÁs
,í6.79-6-0,í - Comércio atacadist. êspêcielizado de ÍrBteriais de construção não especificados antelionnêntê
,[7.56-3-00 - Comércio varejiste êspecializado de instrumênlos musicais e rcessóÍios
,+6.,19-,*-99 - Corúrcio atacadista de outros equipa[Entos c artigos de uso pessoal ê do[Éstico não êsp.cfficados
antêriolmênte

cóoll]o E DEscRtçÁo DA NATUREzAJURiDtcA
206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOIJRO N ÚM ÉRo
90

CC'U PLEM EN TO

APT í8TV SURINAME

CEP

83.405-320

ENDEREço ELTTRôNtco

BARRO/OI§TRITO MU NICiPIO

COLOMBORIO VERDE PR

TELÉFONE

(4r) 9656-122í / (4í) 3606-2571

ENrE FEoERATIVo R EsPoNsÁ\EL (EFR)

srlurçÂo cÂDÂsÍRÁt
ATIVA

oÀÍÂ DA 6nuaÇÀo cAD^STRA|
1A10212013

M orÀ/g oE snuAÇÁo cÀDÁsrRÁ!

snuAÇÁo EsPÉclAL o^rÀ oÂ $ÍuÂçÁo ESPEC|AL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no í.470. de 30 de maio de 2014.

Ernitido no dia 16!07!2015 às 18:18:53 (data e ho!'a de Brasí!ia).

Consulta QSA / Capital Social

Pânina ala

Voltar

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1610712015
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PODER .]ÜDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

-ÂEhr-Ãr 
^ 

trG^r E-!rr Àã hEhtE^Ã EhtGl ? ?t-^Et ãI-.EITI J.|,'IIL, II.E\,ITI, I YIA l.'E T'.EE'À J.L,D I.IÍ.JI.E'Ii!.E1IDI.II.D

NOME: COMERCIAL PAUL,US LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J. L7 .665.337 /000L-LO

, ^ ^. -Ler Lrqa(J rr' : Õ5rbz)>v / zvLa
L'vnôd 1 

^^^ 
. ') Ls^yeulYqv. -v

n1Ê ào
vLJ, qp

Validade - 180
15242242

(cento e oitenta) dias, contados da data
de sua

Cert.:-f ica-se que CO!íERCIÀL PÀULUS LTDÀ - llB (![ÀTRIZ E FiLiÀiS],
inscrit,o(a) no CNP,] sob o no 17.665.33710001-10, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
m*^L.+]la^ |rÁa É^]^ Ía.i Éo 1ô 

^/t^ 
Áa't r1a -.i"'lL^ á^ ô^11rlqvqarlv, qv!çpvçtruquv }/ÇÁq !ça LL L4 . ==v , gç / gg J urrrv gç lvLL, Ç

na Resolução Administrativa no L470/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os d.ados constantes desta Certi«ião são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimenEos, agências ou filiais.
A aceitação d.esta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
f nternet (http z / /www. tst . j us . br) .

Certidão emit.ida gratuitamente.

TNFORTIAÇÃO rUpOnTA![rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à id.ent,if icação <ias pessoas natrurais e j uríoicas
.:--1.:--f ^-L-- ------L^ ^ Í..-L.!-^ l- m---L-rL^ 

-.---!^ 
:- 

-L--.:--^r^-rrr.d.Lrrll[:,rcllr-cD t/Ercr.r.rLc cr rJ uaiLrçca LrL, LIa.u'(iJ-.Ú.(J ql]allto as oDr]_gaçoes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Coneiliacão Právia-

08 20L
ção.

Dúvidas e sugesLões: cndt@t.st. jus.br
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REPÚRI,ICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuiçao ciVEL Ações de (FALÊNCIA, CONCORDATA PREVENTTVA OU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

COMERCIAL PAULUS LTDA - ME

CNPJ 17.665.33710001-10, no período compreendido desde 01/03/1950, datade
instalação deste cartório, até a presente data.

CARTORIO DISTRIBUIDOR OO FORO REGIONAL

RUA FRANCISCO CAMARGO, 19í . CENTRO

coLoMBo/PR - 83414010

rffi I ilt I ilil I ilil 1ilililil r r ilillI I ililt
COLOMBO/PR,

TITULAR
JOAO NUNES MONTEIRO

JURAMENTADOS
ELIZABETE APAREGIDA DOS SANTOS

THIAGO NUNES MONTE'RO

DULCINE]A GONCALVES DOS SANTOS

ELISANGEIÁ IÁASCHIO

DAIENY BONIN

MARCELO NUNES MONTEIRO

llllltillil

,hr
SANTOS

O

NOTARIAL E REGISTRAL

ffi z
É.

sT

o
d)2o)o
O

J

ÀTO 5T
Escrevenle

FAiJtA 8IA}ICA S1RÀPA§SON l#Â,l,{CH . Esmwnte

ililtililililfllIt
de Julho de 2015

lrÉxlnuqr nconroo t)0s §{,{ls ' Esoventr

i'i .'

A
apresentado Câí1óriü,documento

do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NOME: COMERCIAL PAULUS LTDA-ME

ENDEREçO: TV SURINAME, N" 90 - APTO í8 BAIRRO:RIO VERDE

CIDADE: COLOMBO GNPJ.: 17 .665.337 10001 -1 0

FONE: 41- 3676-1532

Atestamos para fins da Lei N". 8.666/93 e suas alteraçÕes que a empresa supra
referida forneceu a nossa entidade, por meio do processo n' 28912013 PG n' 1 18/2013,
LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.

Atestamos ainda que, até a presente data, nada consta que a desabone neste
processo, peto que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA' nos compromissos
assumidos.

Campina Grande do Sul, 29 de maio de 2014.

coMtssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃO

Estela Ferna
P

«*ffi", ra Reis Ía
Membro

sÉnvtçb NoTARIAL E REGISTRAL

DO DISTRITO DE GUARAITUBA
FONE I FAX: (4í) 366313511

n oieír:lire hiócóóia'e ieprodução fiel do

oocumentc aprFsentado hoje neste CaÍtória'

T0s

h'qs Beno t{n}w fu Rda Nao, 30 - Cent ro - Tel/Fs ( M l) 3676 6V00

T

lrEyilrnEi R00el0c D0§ $ANÍN - Essaenrc

Notáíio
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MUNEíPIO DE INÁCIO MARTINS/PR

Rua Setê de Seteínbro, 382 - Centro - CEP: 85.íffi
Tele6ne: (42) 3667€m0/ Fax (42) 3667-80í1

-T!ffFJr4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nome: COMERCIAI PAUTUS LTDA
Endereço: Travessa Suriname,90, Colombo - Paraná
CNP}: L7 .665.33U0001-10
Telefone: (41) 3537-5590

Atestamos para fins da Lei n" 8.666/93 e suas alterações que a empresa supra
referida forneceu a nossa entidade, por meio do processo licitatório Pregão, na
forma no Óleos lubrificantes afrota muni

Atestamos ainda que, até a presente data, nada consta que desabone neste

processo, pelo que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos

assumidos. ffi
sÊuo

FuttlÊper

NctáÍro
EscÍerente
.Esüe'r€nte

. EssevenE

T

Edson Pedro de Campos

Inácio Martins,l0 de Fevereiro de 2015

NAÍO ST

SIRAPÀSSOI{ 
\IÍANCH

Descrição Quantidade
t.
Oieo para caixa «ie cambio que exijam iubrificantes com nívei cie

desempenho apigl4 sae B0
z5

100Óleo hidráulico a base de óleo mineral atendendo as
Óleo hidráulico atf para transmissões automáticas

iso vg46
25

Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, para múlüplas aplicações
automotivas graus disponíveis: nlgl-Z

z0

ílravq a hacp rle cahân rla rílcin ylârâ â lrrhrifiracãn rlp ninnc p ar'l-icrtlarÃec
--Y----Y-'EY 

-- 
r--.ve

n?

Óleo lubrificante para motores flex. disponível no grau api sn 15w40
semissintético

150

Óleo lubrificante mineral rnonoviscoso para uso em motores diesel com
- --^:-- ^! ^ - -L---l - ----- ----l:-- ---r- -l l: -= - -aspiraçao rraairai e Supei?ilrrlenfaüos, qr.ie opereili eil1 collüiçOes severas,
awirrindn Irrhr-iffnrntac.ri?ri nirral rla rlocarvrncnhn eni nf dicnnnirrpl nne (tFrrr§

sae 10w

20

Óleo atf para transmissoes automaticas automotivas e sistemas hidraulicos
de:rron ii

25

Secretaria Municipal de Obras, Tiansporte e

En AiExtNmE R00fl100 00§ sA,\Í0s

neste CartóÍiB

NOTARIAL E

documento





COAAERCIAL PAULIJS
PREGÃO ELETRÔNICO N9 3V2015

DECIAP4,çÃO DE !NEXISTENCTA DE EMPREGADOS MENORES

a/irrEDar^r Ít^rrrrrê r'r_|.r^ -^--^^:..-íJi-^,J^,li-^:+^ --i.,^,1^ :--^-:.^ É^.^rnr/^r.pcrrvs Jurrurlq prrvoer,, rrrrlrr@ v rrrr r,/rvl| r{re u ii
77 .665.337 IOOOT-10, com sede na cidade de Colombo, na Travessa Suriname, n' 90, CEP

83.405-320, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores
de i8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insaiubre e em quaiquer trabaiho,

a^ 1c l.l^-^..^i.\ --^. .^1"^ ^- ^^^,,1i-â^,1^ -^.^^,{i. - ^^*i. ',1^ í, ,d..^+^,!^t ^-^-,rr lwr,úryov . Pdr lrr ue f- t9uq!vra!, qrrvJ,

em observância à Lei Federal ne 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n9 8666/93.

Colombo, 29 de Julho de 2015.

269'

COME PAULUS LTDA
fnôi' 17 655 1?7/OOO1-1n

Bruno Paulus dê Oliveira
Sócio Administrador

Rg: 9.536.080-7 SSP/PR

Cpf: 072.281,509-37

mfRCtÀL?NtUStÍOA 
l'1[

Hffi#
L

Travessa SuÍiname, 90, Rio Verde, Colorqbo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9655-1221 - E-maiÍ: comercialpaulus@hotmail.com

.i

117.6ô5.337,0001'1il
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COIWERCIAL PAT'LTJS
PREGÃO ETETRONICO NO 3Y2015

DECIâRAçÃO DE IDONEIOADE

Deciaramos para os fins dê direito, na quaiiciacie cie Proponentê do procedimento licitatórlo,
.^h - m^,{ãli,{r.{ô ,{Â D,ÀÃã^ ElÀ+rÂÁi^^ Àl o 2í /'r^1E ih.+ârr.â,1^ ^^. Â.+â m',^i^í^ia arra nãavu , ,!6uv t..- JLI-vLJ, Pvr LJr! r,ru,,,!,p,

estamos impedldos de llcitar ou contratar com a AdminlstÍação Públlca, em qualquer de suas

esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colombo, 29 de Julho de 2015.

270

J

COME PAULUS ITDA
.337/0001-10Cnpj: 17.

Bruno P lus de Oliveira
Sócio Administrador

Rg: 9.536.080-7 55P/PR

Cpf:072.287.509-37

Íl,oas,grr,ooo1'1il
C$ltRClAt 

PrüL'JS LÍDL 
riE

$ffiffi;;
L

Travessa Surineme, 90, Rio veÍde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9555-1221 - E-mail: pomercialpaulus@hotmail.com



ú; :ll )' '



27t

CO^AERCIAL PAI.JLTJS
PREGÃO ELETRÔNICO NE 3V2015

DECIÁRAçÃO DE NÃO PARENTESCO

-^-^^^ i..-í,{i-- r^ ri,^i+^ ^-1.,-.l^ là---l}- ^^ aÀrnr/ârE

sob o n" 17.565.337/OúL-fi, com sede na cidade de Colombo, na Travessa Suriname, n'90,
CEP 83.405-320, neste ato representada pelo 5r Bruno Paulus de Oliveira, casado, empresário,
ponador cia Céciuia cie icienticiade R.G. ns 9.53b.080-7, inscrito no CPF/MF sob nçt O72.28L.5Oc-
27 .rE.r^D^ r-.r afai+^ ,t^ ^^,+i-i^--ã^ ri-i+-+4rio PREGÃo ELETRÔN|CO N9Jr, .rÉL.ii-rrt, Pqio ciÉrrv qL Po'ú!.Pslsv ,,v P,vleJJv ,,!,rq!!

3Ll2Ot5, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro

societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

afiniciacie, até o terceiro gÍau de servidores, quer sejam de cargo êm confiança ou estatutário,
,l-,|i.--ã^ -,1Á â..ô..^râmâ-+^ rl- 

---hr^. ^...ô^,i.1^rô. 
r,ih.rrlãr{^. -^ nâhã,}-hôh}^,1ôuÉ uiiÉiqw uv eePurrvrrrlrrrv u!

Finanças, Compras e Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Colombo, 29 de Julho de 2015.

COMEROAL PAUTUS LTDA
..11^^^.4^rr rPl. r r ruuJ.JJ r/ uvvr-J.v

Bruno Paulus de Olivêira
Sócio Administrador

Rg: 9.536.080-7 SSP/PR
.-4. 

^?1 
.ôr E^ô â-,tttt. e,..Lot.Jwr-J,

rrz âes337fooo1'1il
'ClfrlÉiür 

Ar PIUIUS tIOÀ ]tr

L
Hffi"sü'J J

TÍevessa Surinamê, 90, Rio vêrde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9656-1221 - E-mail: comercialpaulus@hotmail.com
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COIWERCTAL PAIJLIIS
PREGÃO ETETRÔNICO N9 31/2015

DECIâRAçÃO DE |NEXISTENCIA DE FATOS TMPEDTT|VOS

COMERCIAL PAULUS tTDÀ pêssoa jurídica cie ciireito privado, inscrita no cNPJ/'MF sob o n'
11 Êal2a1ln 

^1-1n 
.^B .â,{Â À- -i,{-,{â .{6 a^l^mh^ ãr T,âr,ô..ã ç'rriââhô ^o On ,^çO

83.405-320, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presentê processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Colombo, 29 de Julho de 2015.

272

J
coM PAULUS

ql#;:;3:ll*'H$

Cnpj: 17. 65 .337 IOOO!-LO
Bruno Paulus de Oliveira

sócio Administrador
Rg: 9.536.080-7 SSP/PR

Cpf : 072.28L.509-37
L

Hffi,-#'J

Travessa SuÍiname, 90, Rio Verde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9656-1221 - E-mail: comercialpaulus@hotmail.com
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COI\AERCIAL PAI.JLIJS
PREGÃO ETETRÔNICO Ng 3V2015

DECIARAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEqUENO PORTE

A empresa COirfiERCiÂL PAUIUS LTDÂ, pessoa juríciica cie direii.o privacio, inscrita no CNPi/MF
cnh n n" 17 ÂÂq ae7/ônôí-íô rnm coda ne rir{eda de í'nlnrrihn ãâ Trâr,â<(â ç"rih2m. no qn

CEP 83.405-320, declaro para todos os fins de direito. especificamente para participação dê
licitação na modalidade de Pregão, que estou sob o regime de ME, para efeito do disposto na

LL L/-51 aVUO.

Colombo, 29 de Julho de 2015.

COME L PAUTUS LTDA

Cnpj:1 66s.337l0001-10
l. !. á^ /.tln,^i.^

Sócio Administrador
Rg: 9.535.080-7 SSP/PR

Cpf i 072.281.509-37

117.ô65.?:,iltl$ -1õ1

CüERCIÀ Pqgt;3 'ilr' '':t

JL

Trevêssa Surinamê, 90, Rio Vêrde, Colombo/Peraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9655-1221 - E-mail: comercialpaulus@hotmail.com
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TTODELO PNEUS

í-g+. s t (}. 6 gz/ooo I .26J
MOOELO PNEUS LTDA

Rua Mat. H.e.C Brailol so

275cEP 95100.00Q -

BENTo GONçALVEs. ns 
_1

Ao

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56. Caixa postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 . E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95700-000 . CNPJ. 94.510.68210001-26
lnsc. Estadual 010/0061907. Bento Gonçatves. RS L
Filial: RST 122. Km 60 . 5240 . Sala 05 . Fones (54) 3268.1647
Fax (54) 3261 .6579 . Cep 951 80-000 . CNPJ. 94.s1 0.682t00O2-07
lnsc. Estadual 045/0069923. Fanoupilha. RS
E-mail: fi lial@modelopneus.com.br

Município de Novo Sonlo Bórboro/PR

Prezodos Senhores,

Ref.: Pregõo Eletrônico no 031/2015 - Corlo-Proposlo de Fornecirnento.

Apresentomos nosso proposto poro fornecimento àos itens oOoiio
discriminodos, conforme Anexo 01, que integr:o o instrumento convocotório. dro
licitoçÕo em epígrofe.

r. TDENTTFTCAçÃO DO CONCORRENTE
Rozõo Sociol: Modelo Pneus Ltdo lnscriçõo no CNPJ: 94.510.682/0001-2ó
lnscriçôo Esloduol:01000ó1907 lnscriçõo Municipol: 13469
Representonle e Corgo: Igelso Ludovico Cecon, Sócio-Gerente
RG e CPF: 5019027035 SSP/RS - 102.7 57 .970-15
Endereço: Ruo Mol Humberlo de Alencor Coslelo Bronco, no 56, Boirro Plonolto - Bento
Gonçolves-RS.
Telefone: 54 3455 ó500 Fox: 54 3455 ó501 Celulor: (54) 84041255
E-moil: modelopneus@modelopneus.com.br
Dodos boncórios: Bonco do Brosil, Conto Corrente 4090-8 e Aqêncio 5249-3

2. CONDIÇÕES GERATS

2.1.4 proponente decloro conhecer os termos do instrumento convocotorio que
rege o presenÍe licitoçÕo.

I

rl

LOTE: 84 - Lote 084

Item
Código do

produto/serviço Nome do produlo/serviço Morco/modelo Qnt Unid.
Preço

Unit. RS

Preço
TotqlR§
2.170,00"FORERUNNER/ SKS-I'I 4LONAS UN r.085,003547 2Â Pneu I 4117,5 (Dionteiro)

Volor Tolol Lote 084: R§ 2."170,00

VALOR TOTAL R§: 2.170,00(Dois mil cento e selento reois).

A proposto teró volidode de ó0 (sessento) dios, o portir do doto de oberturo do
preçÕo.

2.2.O preço proposto ocimo contemplo todos os despesos necessórios oo pleno
fornecimento, tois como os encorgos (obrigoçÕes sociois, impostos, toxos etc.),
cotodos seporodos e incidentes sobre o fornecimento.

Condicôes Comerciois:
Prozo de Entrego: A entrego dos produtos deveró ocorrer no prozo de O5(cinco) dios,,'
uteis. i
Condições de Pogomento: O pogomento seró efetuodo em 3O(trinto) dios. i
Frete: CIF - Entrãgues no Secretorio de Serviços Públicos Externos, Ruo Wolfre{o
Bitlencourl de Moroes, 222 - Centro - Novo Sonto Borboro/PR ou quolquer loÇol
indicodo pelo deportomento de compros;

.lDruooesrune Çtrestonc
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@ MoDELo PNEUI MODELO PNEUS LTOA

Rur Mal. H.A.C Eranco, 56

cEP 95700.000 - -
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Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 . Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 . E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95700-OOO . CNPJ. 94.51 0.68210001-26
lnsc. Estadual 010/0061907. Bento conçalves. RS L
Filial: RST 122. Km 60 . 5240 . Sala 05 . Fones (54) 3268.7647
Fax (s4) 326í.6579 . Cep 95180-000 . CNPJ. 94.510.68210002-07
lnsc. Estadual 045/0069923 . Fanoupilha . RS

Gorqntio: pneus 05 (ciEn-88)Íi'8P83otÜfiià"flónsb'e protetores 03 (três) onos do doto de
entrego do mercodorio, contro defeitos de fobricoçÕo.

OBSERVAÇÃO: Concordomos com todos os condições do Pregõo Eletrônico No

031 /20r 5.

Sendo o que tÍnhomos po o momento, subscrevemo-nos,

BENTO GOÍ1ÇALVE S-RS rJ
' ii',i

.l

Bento /RS, 30 ju lho de 2015

DE PNEUS LTD
0. 1

RG.50t
CPF. I

SSP/RS

970-15.

rl

I

,. 
l
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MODELO PNEUS LTDA

ALTERAçÃO CONTRATUAL M tr.t
(t

coNsoLrDAçÃo Do coNTRATb SbCtÀ

Pelo presentê instrumento:

IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universalde
bens, comerciante, RG:5019027035 da SSP/RS e CIC: 102.757.97A-15, residente e
domiciliado na Rua Domingos Rubechini. no 55; na cidade de Bento Gonçalves, RSt

ÉDISON CECCON. brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 13.10.59, RG:
1018227601 da S§P/RS e CIC: 443.802.160-04. residente e domiciliado na Rua Mal, H.
A C. Branco, no 2017§4, em Bento Gonçalves, RS, e,

AGOSTINHO CECCON, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 10.07.67,
RG: 1036502399 da SSP/RS e CIC: 450.647.41049, residente e domiciliado na Rua
Guerino Fransolozo, No 125. Apto. 001, na cidade de Bento Gonçalves - RS.

Únicos sócios componentes da socíedade Limitada, que gira sob a
denominaçáo socialde MOOELO PNEUS LTDA., estabelecida na Rua Mal. Humberto
de Alencar Castelo Branco, No 56, Baino Planafto, na cidade de Bento Gonçalves - RS,
com seu contrato social devidamente arquivado na MMJCRS em sessão de 24.03.92,
NIRE sob no 432.02363169, inscrita no CGCMF sob no 94.510.682/0001-26, resolvem de
comum acordo consolidar o instrumento constitutivo e posteriores alteraçôes,
substituindo por meio deste, todos os demais atos anteriores, que passará a ter a
seguinte redação:

CLÁUSUI-A í'. A sociedade gira sob a denominaçâo socialde MODELO PNEUS
LTDA.

CLAUSULA 2' A sede e foro juridico da sociedade será na Rua Mal. H. de
Alencar Castelo Brânco, no 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento

Gonçalves - RS, CEP: 95.700-000, com a Filial no 01, situada na RS 122, Km 60, no

5240, Sala 05, Bairro do Parque, na cidade de Farroupilha, RS, CEP: 95.180-000.

GLAUSULA 3' A sociedade tem pôr objeto o Comércio de Pneus e Câmaras
de ar, autopeças, Aíefatos de Borracha, Prestação de serviço de

Recapagem e Recauchotagem de Pneus, lmportaçào e Exportaçâo de produtos dentro
do mesmo segmento comercial, bem como locação de imóveis.

CúUSULA 4'. O capitalsocialé de RS 13.000.000,00 (treze milhões de reais),
'dividido em quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada,

totalmente integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios Quotas Capltal o/o

TGELSO LUDOVTCO CECON 12.480.000 12.480.000,00 9ô,00
EDSON CECCON 325.000 325.000,00 2,50
AGOSTTNHO CECCON _ 195.000 :195.000.00 1.50
TOTAL 13.000.000
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CLÁUSULA 5'. A adminisbaçâo da sociedade caberá ao sócio IGEL§O
LUDOVICO CECOl.l, com os poderes e atribuigões de Administrador,

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no erltanb,'em'etMdadesFgtranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçoes seja em favqr íd riuaüüerlilpEgu.ollstas ou de
terceiros.

CLÁUSULA 6t. A sociedade iniciou suas atividades em 04 de maio de 1992 e seu
prazo de duração ê indeterminado.

CLÁUSULA 7r. As quotas são indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas â pêssoas estranhas á sociedade sem antes serêm

oferecidas ao outro sócio, que terá direito de preferência na aquisiçáo, devendo o
oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita.

§ Unico - Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma
manifestação escrita de encerramento das negociaçÕes para aquisição, Íica o sócÍo
liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.J
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CLÁUSULA 8'.

capitalsocial.

CLÁUSULA 9'. Será anualmente, até o dia 30 de abril, realizada uma reuniáo dos
sócios quotistas. onde serão tomadas as contas dos adminístradores,

serão feitas deliberaçÕes sobre o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado
Econômico do exercÍcio anterior, e apreciados outros assuntos de interesse da
sociedade.

§ 1o - Nos termos do disposto no Art. 1.072 da Lei 10.40612002, todas as demais
deliberações dos sócios serâo tomadas sempre em reuniÕes extraordinárias dos
quotistas, a serem convocadas pelos administradores.

§ 2o - Para a convocação da reunião será utitizado um comunicado interno em duas vias
onde constará o local, dia e hora da reuniáo, bem como os assuntos a serem discutidos,
ficando assim expressamente dispensada a publicaçâo de anúncio em jornal.

§ 3" - O comparecimento de todos os sôcios quotistas, ou sua declaragão de cientes do
evento desobrigará a prévia convocação.

§ 4o - A primeira via do documento ficará na posse do sócio e a segunda via devidamente
assinada será arquivada na sociedade.

§ 50 - As decisÕes da reunião dos quolistas será lavrada em ata em duas vias, sendo a
via encaminhada a registro no Registro Público de Em presâs Mercantis, e a
via com o protocolo do registro ficará arquivada na sede da empresa, Íicando

assim expressamente dispensada a lavratura do livro de atas.

cLÁusuLA 10'. Ao término de cada exerclcio social, em 81 de dezembro, o
administrador prestaÍá contas justificadas de sua administraçâo,

procedendo à elaboraçâo do inventário, do balanço patrimoníal e do balanço de resultado
econômico.

A responsabilidade de câda sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solÍdariamente pela integralização do

.Íxil$d@m.ã[ü( c.P

@
2" TÀBELIONÀTO DE NOTÀS -

DORIÀNE GARCEZ DE GARCEZ - Tsbdiã
Ruâ Sâldanha M{inho, no 388 - Ctrto - Bsb GonçdE - RS - 30.5§202.

lurenrrcaçÂo

rimol: R$ 3 60 + Selo digital: R$ 0,30

{

25 . Sl. 206 '

811 1

o

5

#
Y,

RS

Autentico esta cópia
aprêsentado. Dou fé.

que está
Selo 0040.01 1

Bento 29 de julho
IÚARCELO FILHO -

)



a

Z?9

§ Unico - Os lucros disponÍveis na Sociedade, mesrno se apurados em balanços

útermediários, poderão, á qualquer momento, serem distribuldos aos sócios de forma

desproporcionalâ sua participação no capitals0dal "'. t" :'. .'. ."
. : ; : : . i' !': !-: .':

. .t. a a .

CLÁUSULA 1í.. Nos têrmos do Art. 1.085, o sócio que em razâo de dissidência
ou conflito com outros sócios, cometer falta grave, atos de inegável

gravidade, ou coÍocar em risco a existência ou a continuidade da empresa, poderá,

mediante simples deliberaçâo tta reuniâo dos sócios quotistas ser excluÍdo da socíedade.

§ 1o - Para efeitos do disposto neste artigo serão consideradas faltas graves os seguintes
fatos:
a) Associar-se ou oonstituir outra êrnpre§a dO mesmo ramo desta sociedade;
b) Prestar aval ou fiangas de favor â pes§oa§ estranhas à sociedade;

cúusuLA i2..

os sócios.

cúusut-A 13..

pertinentes.

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

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal. a
título de "pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares
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CúUSULA 14'. Falecendo ou interditado qualquer sócio. a sociedade continuará

; - - . ú ,suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nâo
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com basê ha sltuagüo patrimonialda sociedade, à data
d a.resolução, veriÍicada em balanço especialmente lovantado.
§ Unico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

CúUSULA í5'. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial,

ou em virtude de condenagão crirninal, ou por se encontrâr sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamentê. o acesso a cargos públicos; ou por
falimentar, de prevaricagâo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da conconência,
contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presentê instrumento em 3
vias de igual teor e forma.

Gonçalves. 28 de Dezembro de 2012
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MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ : 94.51 0.682/000{ -26

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 administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ne 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http.//www.receita.fazenda.gov.be ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidáo com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211012014

Emitida dia 1710712015 <hora e data de Brasília>

Válida

Codigo certidão: D647.654E.D7D4.8074

Qualquer emenda invalidará este documento.

38:39

3t01t201

controle

http://www .receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnterlE... 1710712015





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal no 0008424696

281

ldentificação do titular da certidão:

Nome: MODELO PNEUS LTDA

Endereço: AV MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56
PLANALTO, BENTO GONCALVES. RS

CNPJ: 94.510.682/0001-26

Certificamos que, aos 22 dias do mês de JUNHO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências

^Esta 
certidão NÃO E VALIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n" 7.608/81 ).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de debitos ou pendências
relacionados na lnstrução Normativa n' 45/98, Título lV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não ito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a .tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão e válida

Certidão expedida base na IN/DRP n'45/98,Título lV, Capítulo V

Autenticação: 001 7288006

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br

20t8t2015

qualq



!t r'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome / Razão Social

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Data:1710712015

Número

6568 16t08t2015.

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.68210001-26

Aviso

Sem debitos pendentes até a presente data

Comprovação Junto à Finalidade

Á\

ORGAOS PUBLICOS LICITACAO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscriçóes
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar debitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçÕes

Contribuinte'. 4292i - MoDELo pNEUS LTDA
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95.700-000

ECONôM|CO: 13469 - COM PNEUS CAMARAS E ACESSORIOS
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95.700-000

lmóvel: 1 1 667 [01 .6.022.0132.001.001]
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95.700-000

lmóvel: 13027 Í01.6.089.0829.001
Endereço: Avenida HUMBERTO ALE

.0001
,NCAR CASTELLO BRANCO, 3 - CEP 95.700-OOO

lmóvel: s04s6 [0í.'1.06s.0262.003.003]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALrA - Compl. LOJA 02 - CEP 95.700-000

lmovel: s127 1 101.1.065"0262.004.0041
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 101 - CEP 95.700-000

Código de Controle

DBA1YSDNOPUR1561

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www. bentogoncalves. rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 17 de Julho de 2015

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075 - CIDAOE ALTA
BÊNTO GONÇALVES (RS) - CEP: 95.700-000

Página 1 de 3





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome / Razão Social

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

,ffJDala: 17

Número

6s68 16108t201

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.5'10.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovação Junto à Finalidade

ORGAOS PUBLICOS LICITACAO

^- Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições
a ba ixo caractetizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscrições

lmóvel : s1 27 2 Í01 .1 .06s.0262.005.00s1
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 20'1 - CEP 95.700-000

lmovel: s1273 101.1.06s.0262.006.0061
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 202 - CEP 95.700-000

lmóvel: 57359 [01.í.06s.0262.007.007]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. DEPOSITO - CEP 95.700-000

lmóvel: s7361 [01.1.065.0262.008.008]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 01 - CEP 95.700-000

lmóvel: s7 41 3 101.1.06s.0262.009.0091
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 03 - CEP 95.700-000

lmóvel: s7414 [01.1.065.0262.010.01 0]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 04 - CEP 95.700-000

Código de Controle

DBA1YSDNOPUR1561

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do codigo de controle informado.
http://www. be nto gonca lves. rs. gov. br

BENTO GONÇALVES (RS), 17 de Julho de 2015

Avenida OSVALOO ARANHA, 1075 - CIDADE ALTA
BENÍO GONÇALVES (RS) - CEP:9s.700-000
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