
VÀLDINEI APARECIDO BARBOSA, brasileiro, natural de Assai Pr,,
T511011979, solteiro, empresário, residente e domiciliaclo na cidade de São Sebastião

- Pr., sito a Rua Duque de Caxias, n.o 1274 - centro, portadora da Cédula de
7.313252-5-SSPiPR e do CPF/MF n.o 029.169099-82, MILTON TRINDADE
brasileiro, natural de Assai - Pr., casado, empresário, sob o regime parcial de bens, empresário,
domiciliado na cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr., sito a Rua Licério Felizardo da Rocha, n.

- centro, portador da Cédula de ldentidade RG n.o 5.556.600-3-SSPIPR e do CPF/IUF n.o 744.699.599-87,
e VANDERLEI JOSE BARBOSA, brasileiro, natural de Assai - Pr., nascido em 2l/0111976, solteiro,
ernpresário, residerúe e domiciliado na cidade de São Sebastiâo da Amoreira - Pr., sito a Rua Duque de

Caxias, n.o 1274 - centro, portador da Cedula de lderúidade RG n.' 6.843.367-3-SSPIPR e do CPF/IVIF
019.695.559-98, sócios componentes da sociedade empresária que gira sob o nome de V. BARBOSA
COML. DE LUBRIFICANTES LTDA - ME, com sede na cidade de São Sebastião da Amoreira -
Pr., sito à Av. Antonio Francischini , n.o '1452 - centro, com contrato social arquivado na Juntâ
Cornercial do Estado do Paraná. sob o n.o 41204595294, por despacho em sessão de 2210612001,

inscrita no CNPJ n.o 04.518.620/0001-78, resolvem alterar pela primeiÍavez o contrato social.

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

Amoreira - Pr., CEP: 86240-000.

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

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

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

2u. O capital Social é de R$ 7.500,00 (Sete mil e quiúentos reais), dividido em 7.500 (Sete mil e
quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00(Um real) cada um4 integraTizadas, neste ato em
moeda corrente do Pai soclos

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

4". A sociedade iniciou suas atividades em 18 de juúo de 2001 e seu pÍazo de duração e
indeterminado.

5u. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condi$es e

preferência para a sua aquisição se postas à vend4 formalizando, se
alteração contfâlual pertinente.

6'. A responsabilidade de cada socío é restrita
solidariamente pela integralização do capital social.

§0t$tBs

Alteração Contratual n." 01
V. BARBOSA COML. DE LUBRINCANTES LTDÂ _ ME
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Sócios Ouotas Valor
2500 2.500,00VALDINEI APARECIDO BARBOSA

2500 2.500,00MILTON TRINDADE BARBOSA
2500 2.500,00VANDERLEI JOSE BARBOSA
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Alteração Contratual n.o 01
V. BARBOSA COML" DE LUBRIB'ICÁNTES LTDA _ ME

7u. A administração da sociedade caberá ao sócio VANDERLEI JOSE BARBOSA conr:o§
e atribuições de administrador autorizado o uso do nome ernpresarial, vedado, no entanto,
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atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de dos
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
sócio.

8n. Ao término de cacla exercício social, em 3l de dezembro, o administrador
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os luciôs oú
perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

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

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

11, Os sócios poderão, de comum acordo, frxar uma retirada monsal, a título de "pro labore",
observadas as disposiSes regulamentares pertinentes.

12. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas dividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liqúdado com base na situação pdrimonial da

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros câsos em que a sociedade se

resolva em relação a seu socio.

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

encontrar(em) sob os efeitos dela" a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso â cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norÍnas cle defesa da concorrência"
contra as relações de consumo, fé públic4 ou a propriedade. (art 1.011, § 1", CCl2002)

1+. Fica eleito o foro de Âssai - Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

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

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

da Amoreira, 19 de novembro de 2004

VALD

*glY{

A
/,t-#rú,/MILTON

tr Protocolo: 04t395632-7
Empresa:41 2 04 59i29 4
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§uH NUMERo: ,OOnrlrU=r91 /72/200 4

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

IrH"oto co!{L. DE LUB.irPrcÀNrEs
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Alteração Contratual n.o 02
V. BÂR.BO§A COMI-. DE LUBRIFICÁNTES LTDA - ME .

VÁIDINEX APARECIDO BARBOSA, braslleiro, natural de Assai - Pr.,
L5/t1lt979, soltelro, empresárlo, resldente ê domlclllado na clda
Sebastlão da Amorelra - Pr., sito a Rua Duque de Caxlas, n.o L274
pofiadora da Cédula de ldentldade RG n.o 7.313.252-5-SSP/PR e do
029.169.099-82, MILTON TK.INDÂDE BARBO§A,
casado, empresárlo, sob o reglme parclal de
domlclllado na cidade de São Sebastlão da Anprelra - Pr., sito
Fellzardo da Rocha, n.o 238 - centro, portador da Cédula de n.o
5.556.600-3-SSP/PR e do CPF/MF n,o 744.699.599-87, e VÂNDERLEI IOSE
BARBO§A, brasllelro, natnral de Assal - Pr,, nascldo em 2L/07/L976, solteiro,
empresárlo, residente e domiciliado na cldade de São Sebastlão da Ânrcr"eira - Pr.,
sito a Rua Duque de Caxias, n.o L274 - centro, portador da Cédula de Ídentidade
RG n.o 6.843.367-3-SSPIPR e do CPF/MF 019.695.559-98, sócios componentes da
sociedade empresáda que gira sob o nome de V. BARBOSA COML, DE
LUBRIFICANTES LTDA - ME, com sede na cldade de Sâo Sebastlâo da Arnorelra
- PÍ., locallzada à Av. Belmlro Lourenço de Gauvela, n.o g1B - Balrro Industrial, no
munlcíplo de São Sebastlão dâ Amorêlra - Pr., CEP: 86240-000, com contrêto soclal
arqulvado na Junta Comerrlal do Estado do Paraná, sob o n.o 41204595294, por
despacho em sessão de 22106/2001, lnscrita no CNPI n,o 04.518,620/0001-78,
com prinreira alteração contratual sob o p.ô 041395632-7 êm A7/tZlzOO4,
resolvem alterar pela segunda vez o contrato soclal.

la. Por dellberação unânirne dos sóclos, altera-se a razão social da empresa para
V. BÂRBOSA . AUTO CENTER LTDA. - ME

2a. A admlnlstração da socledade a paÉlr deste ato, caberá aos sóclos:
VÂNDERLELOSE BARBOSA assinando'soladamente, MILTON TRINDADE
BÂRBO§A assinando isoladamente e VALDINEI APARECXED BARBOSA
assinando isaladamente, autorlzado o uso do nonÉ empresarlal, vedado, no
entanto, em atlvldades estranhas ao interesse snclal ou assumir obrlgações seJa em
favor de qualquer dos quotÍstas ou de tercelros bem corno onerar ou allenar bens
lnóvels da sociedade, sem autodzaçâo do outro sócio, os adrnlnlstradores declaram,
sob as penas da lei, de que nâo estâo lmpedldos de exercer a adminlstração da
sociedade, por lei especial, ou em vlftude de condenação crlmlnal, ou por se
encontrarem sob os efeltos dela, a pena que vede, ainda que temporarlarnente, o
acesso a cargos públicos; ou por crlme fallmentar, de prevarlcação, pelta ou
suborno, concussão. peculato, ou contra a economla popular, contra o sisterna
flnancelro nacional, contra, nôrmas de defesa da concorrêncla, contra as relações
de consumo, fé públlca! ou a proprledade.

3a. Altera-se o obJeto social: Comérclo vareJista de peças, equlparnentos,
acessórios e lubrlflcante para veículos autonuctores.
4a, Os sóclos lntegrallzaram com reserva do lucro da empresa em 21 de setembro
de 2006, o valor R$ 22.500,00(Vlnte e dols mil e qulnhentos reals), dlvidldo em
22.500(vlnte duas mll e qulnhentas) quotas no valor nomlnal de R$ 1,00(um real)
cada uma, totallzando R$ 30.000,00(trlnta mll reals), o sóclo VÀLDIHEI
APARECITIO BARBOSÂ possuía 2,500 (duas rnl! e quinhentas) passa para
10.000(dez mll) quotas, o sóclo MILTOT{ TRXHDADE BAHBO§A possuía 2.500
(duas mll e quinhentas) quotas passa para 10.000(dez mll) quotas e o sócio
VANDERLEI IOSE BÀRBO§A possuía 2.500 (duas mll e qulnhentas) quotas passa
para 10.000(dez mll) quotas pelos sóclos:
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VALDIN EI APARECIDO BARBOSA
MILTON TRIN DADE BARBOSA
VANDERLEI ]OSE BARBO§A

10000
10000

L0,000,00
10.000,00
10.000,00
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Alteraçâo Contra[ual n.tt 02
V. BÀEBOSÂ CÕT'iL. DE LUBEIFICÂtrTES LTOÂ _ T'IE .

hevers será apur:ado e liquidado c.om bme nê sihração patrimon
sociedade, à dah da resolução, verificada em L'alan,,:6 esp€Êiãlrnente

Pamgrafo únko - O rnesrnç prucedimwrto seÉ adotadoe em orhos
que õ sociedade se rwolya em relaçãü a seu sor;o. i

1ãã, {Os} Âdminishadorles} declars(m}, sob m penc de lei,
es{ão} impedidoa de exeti:er a adminbbaçâo da sociedade, por lei
em virhrde de condenaçião criminal, ou porse anconb-ar{em} sob ü§
õ pflrts que vede, oinda que tempomrianre.nte, o tresso ts cõrgCI§
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efeitos de
püblboa i

c{J
,lõ,
OU

por erirne falirnsrtar; de prevaric4ão, peiba ou subomo, concussão, peubb,
ou conba a Érofiomia poÊular, conhÊ s sisternô finanreirç nacional, contra

normrs de defesa da concorrência, contm e relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. iart. 1.O11, § Io, CC/ZO0Z)

14r, Fica ekito o foro de Â,ssai - Fr,, pBrB o exercbb e o eumprimanb dos
direitos e obrigaçôes resultantes deste conhtto.
üechra, pôra o€ fins do art, Seda Lei ne S.B4U9§, que;
se enquadrE na si§ração de microempr€§ai
a valor da receita bruta anual da sociedade, no presenhe exercbb, nâo excedeÉ
o limiE fixado no inciso I do art. Zs da Lei ne 9.84U99, obeewado o dispmto no
§ lsdo rnesmo artigo;
n§o se enquadra em qualquer de hipóEses de erclusão rela:ionads no art. 3e
da mesrm Lei.

E por estarem assim justos e conbahdm esinam o
presente inshtrnenb em 04{quatro} vias.

São Sebacti$o de Àrnoteirn,31 de setembra de ?006,

VÂ,LDIH EI Â.PARECIDO BAR8 G§À $ TRIT.I 0l5Â
*.R'.E.FEITtrJRA
J$31/Á. S.Ír)ítA

üüNiÍal
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VÁ,f,l BARBü§^â
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AV. MARECHAL FLORIÀNO PEIX(}To.7V^27 LJ. 12 ts()QUEIRAO

CIDADE: CURITIBA - PR ," CEP:81670-000
CNPJ: 1 3.545-47 3.OOOí -t 6 INSC. ESTAD.: 9O556148-06

pnecÃo elrrnôrurco Ne 31/201s

Lukauto, Comércio de Pneumáticos e Peças LTDA EPP. com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no

7927,U.12 - Boqueirão na cidade de Curitiba - PR, CNPJ/MF sob ne t3.545.473.0001-16, Fone/Fax: (41) 3075-

72tO 13076-7211, e-mail: lukauto@hotmail.com foivencedor do pregão acima especificado dos seguintes itens

abaixo relacionados, nas seguintes condições:

ITEM rseecrncaçÃo QUANTIDADE UNDIDADE MARCA
VALOR UNIT

nS

VALOR TOTAL

-nS

t4
Filtro de ar Caminhão Atron 2729

ano 2014 (A6345280306) e

(A634s280206)

01 Unidade Tecfi I R51-22,s7 R51-22,s7

19

Filtro de ar Gol 1991/ Motor AP

L.6 - Gasolina / Gol 1998
(o)7 1)9.6)0.11

04 Unidade Tecfil RS 12,00 RS 48,00

20
Filtro de ar Kombi 1.4 Total Flex

2008 Qt7t29620tl
06 Unidade Tecfil Rs 22,ss RS 13s,30

30

Filtro de ar Renault/Máster

Ambulância 09/10 Utilizando
ARSR 6ORO

02 U nidade Tecfil Rs 86,ee RS 173,98

31

Filtro de ar Renault/Máster

Ambulância 09/10 Utilizando ARS

1013

03 Unidade Tecfil RS 99,30 Rs 297,90

33

Filtro de Combustível Caminhão

Ford CArgo t3t7 -20L0
íBGqx/s1ss/aÀl

02 Unidade Tecfil RS 64,e8 RS 129,96

36

Filtro de Combustível Corsa

Classic 1.0 ano 2011 e 2013
(q?2876721

06 Unidade AcDelco Rs 20,es RS 12s,70

37

Flltro de Combustível Ducato

Furgão 09/10 Renault/Máster
í7701 70R61 ?)

03 U nidade Tecfil Rs 3e,66 Rs 118,98

38
Filtro de Combustível Ducato

Fursão 2005 Motor 2800 TDS
02 Unidade Tecfil R5 s1,98 Rs 103,96

46
Filtro de Combustível Ônibus

Mercedes Benz 2009 L 0812
(A979477001.5K7\

02 Unidade Tecfll Rs 96,60 Rs 193,20

58

Filtro Lubriflcante Ducato Furgão

09/10 Renault/Máster
(8200004835) Utilizando
\^/ôF-q1rl

04 Unidade Wega Rs 40,00 R5 160,00

63
Filtro Lubrificante Kombi 1.4 Total

Flex 2008 (030115561T)
09 Unldade Tecfil Rs 14,95 Rs 134,ss

68
Filtro Lubrificante Parati 1998/ 99

1.6 CL MI
04 Unidade Tecfil Rs 16,1s RS 64,60

€





Litros Rs 1.14s.0Q

74
Fluido de freio Dot 3. Frâsco 500

ML
60 Power Bril R5 9,00 R5 540,00

712 SAE 68 Hidráulico 100 Litros VR Lubrificantes Rs 6,62 Rs 662,00

(Quatro Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) R5 4.155,70

2,3L72 Fluido ATF H idráulico 100 Maxon Rs 11,4s

Prazo de validade da proposta:60 dias

Prazo de entrega: 05 Dias.

Prazo para Pagamento: 30 Dias.

Local de Entrega: Conforme Edital.

Garantia: Conforme Edital,

Optante pelo Simples Nacional: Sim

+ Declaro de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como impostos, taxas,

fretes, tributos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos a serem

adq uiridos.

* Pneus Com Selo do lnmetro podendo ser facilmente consultado no site www.inmetro.com.br

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL

Agência 3020-1

Conta Corrente 31937-6
KAU U ZD A RAL

RG:10.117.444-1
074.L27.859-66

Frasco

Curitiba, 30 de Julho de 2014.

+ carantia de 05 (cinco) anos Contra defeitos de Fabricação.





LUKAUTO - COMÉRC|0 DE PNEUMATTCOS E PEÇAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

1 de'2' '
Os abaixo identificados e qualificados:

1) KAUE MUNIZ DO AMARÀL, brasileiro, solteiro, maior, naturalde Rio do Sul-SC,
i310511989, empresário, inscrito no CPF/MF sob ne 074.127.859-66,
identidade RG no. 10.117.444-1-S.S.P.-PR, residente e domiciliado na R
A, Terreo, Uberaba, Curitiba-PR, CEP 81560-330,

2) LUAN MUNIZ DO AMARÀL, brasileiro, solteiro, nascido em 06/04/1997,
estudante, inscrito no CPF/MF sob no 080.532.699-58, portador da cartêira de
10.211.927-4-S.S.P.-PR, residente e domiciliado na R. Diomar
Uberaba, Curitiba-PR, CEP: 81560-330 representado porsua máe
AMARAL, brasileira, casada comunhão parcial de bens, do lar, inscrita no CP
596.523.229-20, portadora da Carteira de identidade Civil RG no. 1.425.462-0-S.E.
residente e domiciliada na R. Diomar Wambier, 134 A, Térreo, bairro Uberaba, Curitiba-PR,
CEP: 8'1560-330,

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir
uma Sociedade Empresária Limitada que se regerá pelos artigos 1.052 a'1.087 da Lei n.o
'10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas
cláusulas seguintes:

CLÁUSUI-A PRIMEIRA - NOrúE EMPRE§ARIAL, SEDE E DoMtciLlo: A sociedade girará sob o nome
empresarial de LUKAUTO - COMÉRCIO DE PNEUMÁTIGOS E PEçAS LTDA e terá sede e domicilio
na Av. ÍVlarechal Floriano Peixoto, 7927 , Loia 12, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP 81670-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FlLlAlS E oUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo,
abrir ou fechar filiai ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada
por todos os sócios.

CLAUSULA TERGEIRA - OBJETO SOCIAL: A-sociedacle terá por objeto.a exploraçáo do ramo de:
coMÉRCto À VAREJO DE PEçAS E ÀCESSÓR|OS NOVOS PARA VEiCULOS AUTOMOTORE§,
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS.DE.AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES E COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS.

CLÁUSULA QUARTA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAçÃO OI SOCIEDADE: A
sociedade iniciará suas atividades em 23102 12A11 e seu prazo de duraçáo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUlf{TA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 60.000,00 (sessenta rnil reais),
crvrdicio ern 60.0C0 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e
integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma;

socl0 f/"1 QUOTAS VALOR
KAUE MUNIZ DO AMARAL 90.00 54.000 54.000,00
LUÂ,N MUNIZ DO AMARAL 10.00 6.000 6.000,00
TOTÀL 100.00 60.000 60.000,00

cLÁusuLA sExTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCTOS: A responsabilidade de cada sccio é restrita
ao valor de suas quotas, rnas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social,
r:c:nfor"me disposto no art. 1 .ü52 r1a Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SETIMA - GESSÃO E TRANSFERÊNC|A DE QUOTAS: As quotas sáo indiv;síveis e não
poderão ser cedidas ou transíeridas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçÕes e preço, o direito de preferênciapara a sua aquisiçáo se postas
à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O socio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notiflcar por escrito aos outros socios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preÇo,
Íci-ma e prazc de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que
deveráo fazer dentro 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 preíerência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja
exercido o direito de preferência, as quotas poderáo ser livremente transferidas.

cúusuLA orrAvA - ADM|N|STRAÇÃo DA soctEDADE E uso Do NoME
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LUKAUTO - COMERCTO DE PNEUMÁTICOS E PEçAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

folha: 2 dê 2
§ 1.o- E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assum'ir -
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorizaçâo do outro socio. gsfsTilüC{dnil,-dífÍü
§ 2.'- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em norgpfrq|u$iftade,
procuradores para perÍodo determinado, devendo o instrumento de mandato e
operaçÕes a serem praticados.

cLÁusuLA NoNA - RETTRADA DE PRO-LABORE: Os socios poderão de
retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposiçÕês reg

CLÁUSULA DÉcrMA - ExERcícro soclAl, DEMoNSTRAÇoES FtNANc
DOS SOC IOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coi
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procede
inventário, do balanço patrimonial e demais demonstraçóes contábeis
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, pa todos
os soclos dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na
sociedade.
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em perÍodos
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstraçóes intermediárias, poderá ser distribuído
mensalmente aos sócios, a tÍtulo de Antecipaçâo de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de
cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital
sccial, conÍorme estabelece o art. 1.059 da Lei n.o 10.40612A02.

cLÁusuLA DECIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
iêrmino do exercício social, os socios deliberaráo sobre as contas e designaráo administradores quando
for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à
disposição dos socios que não exerçam a administração.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - FALECIMENT0 ou tNTERDtÇÂo DE soclo: Fatecendo ou
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessorês 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 situaçáo patrimonial da sociedade, à data da
resoluçáo, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

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

cLÁusuLA DÉclMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador decrara,
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena gue vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - F
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,$6ritiba-PR para o exercício e o
'rãnunciando-se, expressamente, acumprimento dos direitos e obrigaçÕes

qualquer outro, por mais privilegiado

e assinam o presente instrumento em
por seus herdeiros a cumpri-lo em todr

t,lh.
tJotàrro
tit jü.tor e contratados, datam, lavram

e Íorma, obrigando-se fielmente por sie

Curitiba - PR, 23 de fevereiro de 201'1

1z/tv +de ,"-"r-.-L^
KAUE MUNIZ DO AMARAL LUAN M NlZ DO AMARAL

r*o*."f- * ag An-ztrrJ.
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL

Representado por sua mãe Margarete Hamisch do Amaral
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS RELATTVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíUDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: LUKAUTO . COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA . EPP
CN PJ: 13.U5.47310001-í6

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 não 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

F azenda N acional (PGFN).

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

alíneas 'a' a'd' do único do art. 11 da Lei n9 8.zlz, de 24 de julho de 1991

A aceitação 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>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751 , de 0?,1012014.

Emitida 2010712015 <hora e data de Brasília>.

Válida

Côdigo F7D9.3E00.3414.26E9

Qualquer invalidará este documento.

1 t2016.
do

controle da

http:/Árvww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cndconjuntalnter/EmiteCerüdaolnterret.asp?ni='13í5473000116&passqens= 1&tipo= 1 111
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
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GOVERNO DO ESTADO
3ê6r.uí. & Í.2.n&

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 013174681-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.545.473/0001-í6
Nome: LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descu mprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida ecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br

Pàgina 1 de 1

Emitido via lntemet Pública (13/0Y2015 11:52:45)

1010912015 - F
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAM ENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OTTTROS DÉBTOS MTINICIPAIS

CONTRIBUITVTE: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

C N PJ : 13.545.47 3/000í -1 6

,NSCR/ÇÃ O M uN t Ct PAL : 6',t 2455-2

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORTANO PE|XOTO, 7927 LJ í2 - BOQUHRÃO, CURIT|BA,
PR

F t NAL1 DADE: CONCORRÊNCn / LrCtrAçÃO

E expedida esta cERTtDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em
nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa JurÍdica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta ceftidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre Serviços - ISS),
lmobiliários (lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÂO N":

EMITIDA EM:

VALIDAATÉ:

CÓDIGO DE AU

I í 51 53/201 5

c ERTTDÃO: B398.C250.661 9.488E-6.9953.924E.6836.2795-í

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet,
no endereço http/lwww.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dÍvidas posteriormente constatadas, mesmo as
referentes a periodos compreendidos nesta.

Certid ão exped id a pela internet gratu itamente.
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http://wwwS.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaoregativafrmListarCertidoes.aspx?sCodPessoaSitCadastral= 13574075&iTipo0ertidao=0&iAbaAtiva= 12 112
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CAÍXâ
,CA I XA EDOT^JÕM ÍCA, FE.DE RAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição. 73545473/ooo1-16
RAZãO SOCiAI:I-UXNUTO COM PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 7927 LJ 12 / BOQUEIRAO /
cuRrTrBA / PR / 81670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: L8/07/20

Certificação Número: 20 5884828703

Informação obtida em 29/07/2015, às 16:33:04

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

a t6/08/20L5

https /www.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍ/C rflFgeC FSlmprimirPapel.aspryARPessoaMatriz= 18350565&VARPessoa= 18350565&VARUÊ PR&VARlns., . 111
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15t5t2014 Conpror,ante de lnscrição e de Situaçáo CadastÍal - lrnpressão

Receita Federal 238

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se hourer qualquer dirergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURiDICA

NúMERo DE rNScRrÇÃo

13.545.473/0001-16
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCR!çÃO e Oe StrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

21t03t2011

DAIA DA struAÇÃo CAoASTRAL

2110312011

oATA DA SITUAÇÃo ESPEÇIAL

NOIV1E EMPRESARIAL

LUKAUTO. COMERCIO DE PNzuMATICOS E PECAS LTDA. EPP

T|TULo Do ESTABELECIMENTo (NoIúE DE FANTASIA)

AUTO PECAS LUKAUTO

coDtGo E DEScRtÇÃo DAATtvtonoe ecoruôtflcA pRtNctpAL

45.30-7-03 - Gomércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

coDIGo E DEScRIçÃo DAs ATIVIDADES EcoNÔMICAS SEcUNDÁRIAS

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

coDIGo E DESCRIçÃo DA NATUREzAJURIDICA

206-2 . SOCIEDADE EM PRESARIA LI M ITADA

LOGRADOURO NÚMERO

7927
COI\4PLE[/ENTO

AV MARECI-IAL FLORIANO PEXOTO LOJA 12

CEP BAIRRO/DISTRITO N,,ruNtcÍPto

CURITIBABOQUBRAO

SITUAÇÁo CADASTRAL

SITUAÇÃo ESPECIAL

Aprorado pela lnstrução Normatiw RFB no 1.183, de'19 de agosto de2011

Emitido no dia '1510512014 às 11:47:09 (data e hora de Brasília).

Voltar

UF

PR

Página: 1/í

ATIVA

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1510512014

111http://ww.receita.tazenda.gov.br/prepararlnpressao/lmprimePag ina.asp
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHISTÀS

Nome: LUKAUTO

E FILIAIS )

CNPJ: 13.545.
Certidão n":
Expedição:
Validade:

473/0001-16
99699154 / 201,5

,âs
180

COMERCTO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP (UATRTZ

13:36:49
(cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expe l-

Certifica-se que LUKÀuTO - COMERCIO DE PNEUIúATICOS E PECÀS LTDÀ - EPP

(MATRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no L3.545.473/00O1-L6,
NÃo coNsTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 72.440, de 7 de julho de 20L!, e
na Resolução Administrativa no L470/2olL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-l .

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anLeriores 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 condicj-ona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http //www. tst.. jus.br) .

Certidão emitida grat.uitamente.

TNFORMÀÇÃO rUpOnTA![TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

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

6/1,L/20]-s

Dúr,icir:s e suqesLões : cndtgatst. jus.br
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REPÚBLICÃ FEDERÃTIV/I DO BRÃSIL

COM.ã.RC}L DE CURITIBÃ
19 OFíCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO

CENTRAL OA COMARCA DA REGIAO METROPOTITANA DE CURITIBA

RUA PADRE AN CH I ETA. 1 28.7 . FON E/FAX: (41 | 3027 -5253
FORUMDASVARASDAFAZENDAPUBUCA. BIGORRITXO. CEP8O73O.OOO

www'l distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERnDÓES . FoNE: (41) 3223-8e1s JOSE BORGES DA CRUZ FILHO
RUA XV DE NoVEMBRp, 362 . 2e Ar{D. . CJ 2O2 . CEP: 80020-923

EDtFrcto Do F6RUM crvE1- TITULAR
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 . TÉRREO . CEP 80530-906

ffi ESTÃDO DO PÃRÃNÁ
EMPFEGADOS JURAMENTADOS

MAURI TOZO
SANDRA LUCIA PELIKI

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KAHINA BÁVARO ALVES

THIAGO DA SILVA VIRISSIMO

I .1.':r * .1.

RECUPERAçÃO UUOtCteL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CíVEL
VARAS CRIMINAIS . VARAS DA FAZENDA . VARAS DA FAMíLIA . VARAS DE

EXECUÇÓES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNTCÍptO . REGTSTROS PÚBL|COS . TRTBUNAL DO JURt
TABELIONATOS . JUIZADO ESPECIAL CíVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

[: kj h'r -f- ]I- .t] dÍ* {:t

üH:ft'f l.F l:{-:U., r:r. piil{1 í.,Jr:r, rJi: Frrr"l:.{* j.n tç*--
f,lr.tÉ: r*{.iauÍ+iiiJ{:} (:r{i .i.:i.vr'**i rlt* rJi.:"'l;.r:i. t.rlr:i. ';r:l*::i
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Juiz de Fora, 04 de Agosto 2014.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCN!çAIPESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Lukauto Comércio de

Pneumáticos e Peças Ltda EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o ns 13.545.4731OOOL-L6,

forneceu à Prefeitura de Juiz de Fora, possuidora do CNPJ/MF ne 18.338,L7810oot-02, no

endereço Avenida Brasil, 2OO1 * Centro - CEP 36060-010 - Juiz de Fora - MG, conforme

Notas de Empenhos 2013NE00864, 2014NE800273, 2014NE0O398 e 2014NE00592 havendo

origem das NF's 997, 1O8O, LL78 e L345 emitida pela empresa Lukauto, os seguintes

serviços entrega de Óleos Lubrificantes e Graxas da Prefeitura de Juiz de Fora, no período

de 2013 a 2014,

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada

constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Juiz de Fora, 31 de Julho de 2014

ü

PRTFEITURAilT JUiZ DE TORA

SECREIARIADÉ O8RÂg
R,,i Oiono ot Ameros, Ê89 Poçl ít:cc -CEP 3ôC?'ít0?0

(:liÍ'j 18 'J3t i]i, 1í101-C2 lngc Esr isontr
'r;. ,i,!i,,.i i^, rci:. 'i,;. ij:i:'rrl, ;"li:'

$*1
Levi Duarte

Secretaria de Obras/PJFlDVEP

leyl& fuÍuãlro&ste

S0t[lmP

I h

SERVr(o DlsT

CURITIBA

00 uEr nÃ0

Borgcs
Sânc

Lúcia

Pilôr da

Sccrctaria dc ()bras §abílns NogueilâÂ|Y..
Mlchrli Kolc: LambeÍto

RuaOsôriodcAlmeida.ó8t)'PoÇoRico-CF.l):i6020-020-'l*ci:(12)i690-740ilLarnal:215-Fax:(32)3690-7li,l
Juiz- de Fora - MC
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ANDERSON PEDROSO. ME

Rua Maestro Carlos Frank, 3064 - Sb. 07 * Boqueirão

cEP 81 .770-O',t0 - CURtTtBA - PR

CNPJ n" 1 9.1 55.635/0001 -96

Fone: (41) 3402-8807 I 8411-8807

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Lukauto Comércio de

Pneumáticos e Peças Ltda EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o ne L3,545,47310001-16, forneceu à

AP Representações - ME, possuidora do CNPUMF ns 19.155.635/0001-96, no endereço Rua

Maestro Carlos Frank, 3064 - Sb. 07 - Boqueirão - CEP 81.770-010 - Curitiba - PR, conforme

os seguintes serviços entrega de Óleos Lubrificantes, Graxas, Pneus Automotiveis, Pneus de

Carga, Pneus de Carrinhos, Câmaras de Ar, Protetores de Câmaras, Remendos para Câmaras,

Macarrão, Vulcanizador para Pneus, Cola para Pneus, Cimento Vulcanizante, Tintas para

manutenção de Veículos, Peças e Acessórios Automotiveis, Peças e Acessórios para

Motocicletas, Baterias Automotivas e de Motocicletas e Equipamentos para Segurança,

Proteção lndividual e Material para Reabilitação Humana (Cadeiras de Rodas, Muletas, etc,.),

Ferramentas Gerais, MotoSerras, no período de2Ot4.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente o prazo acordado de 20 Dias

para entrega do material informado acima, com suas obrigações nada constando que a

desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Curitiba, 16 de Setembro de 2014.

Anderson Pedroso
Proprietário

ANDERSON PEDROSO- ME

Rua Maestro Carlos Frank, 3064 - Sb. 07 - Boqueírão. CEP 81.770-010 - CURITIBA - PR

CNPJ n'19.155.635/0001-96 Fone: (41) 3402-8807 I 84L1-8807

?,42
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AV. MARECHAL FLORTANü PE|XOTO,7927 LJ. 12 BOQUEIRAO

CIDADE: CURITIBA - PR I CEP: 8'167ü-000

CHPJ: 1 3.545.473.0001-,I 6 i IHSC. ESTAD.: 90556148-06

oecmnnçÃo r.rÃo EMPREGA MENoR

A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.. com sede na cidade de Curitiba - PR,

13.545.473/0001-16, Fone/Fax: (41) 3076-72091721017211, e-mail. lukauto@hotmail.com, por intermédio

de seu representante legal o Sr. Kaue Muniz do Amaral, portador da Garteira de ldentidade no

da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal empregados que se enquadrem nas

situações previstas no inciso XXXIll, do artigo 70, da Constituição Federal

Curitiba, 29 de Julho de 2015

KAUE MU tz A A
PROPRIETARIO
RG: í0.í 17.444-'l

CP F : 07 4.'l 27. I 59 -66íS

-rà Avenida Marechal Floriano Peixoto,7927 - Loja 12 - Boqueirão, inscrição no GNPJ/MF sob no

10.117.444-í e do CPF n" 074.127.859-66, Declara pelo representante legal da empresa, sob as pena s



§{;



AV. MARECHAL FLORTAHO PEIXOTO)79?7 LJ,'t2 BOQUETRAO

ClDAtlE: CURITIBA - FR r tEP: 81670-000
CNPJ: 13.545.473.0001-'16 I lN§C. ESTAD.: 90556148-06

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.. com sede na cidade de Curitiba - PR,

à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7927 - Loja 12 - Boqueirão, inscrição no CNPJ/MF sob no

13.545.473/000í-í6, Fone/Fax: (41) 3076-72091721017211, e-mail: lukauto@hotmail.com, por intermédio

de seu representante legal o Sr. Kaue Muniz do Amara!, portador da Carteira de ldentidade n'

10.117.444-1 e do CPF n" 074.127.859-66, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 31/2015, instaurado

em qualquer de suas esferas

Curitiba, 29 de Julho de 2015

KAUE MU tz
PROPRIETARIO
RG: 10.117.444-'l

CPF: 074.127.859-66

írj

l,Ul{lUÍü,üürrtirtiu ih ?il}§rrtÍthul r i'Jryim !,Íül ,'no

por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública,

,ru'o»
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AV. MARECHAL FLORTANO PEIXOTOITg?7 LJ. 12 BOQUETRAO

CIDADE: GURITIBA - PR ,' CEP; 81670-000
CNPJ: 13.545.473.0001-16 j lN§C. ESTAD.: 90556148-06

oecuRRlÇÃo reros rrupeorrrvos

A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.. com sede na cidade de Curitiba - PR,

à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7927 - Loja 12 - Boqueirão, inscrição no CNPJ/MF sob no

^ 13.545.473t0001-16, Fone/Fax: (4í | 3076-720g17210t7211, e-mail: lukauto@hotmail.com, por intermédio

de seu representante legal o Sr. Kaue Muniz do Amaral, portador da Garteira de ldentidade no

10.117.444-1 e do CPF n'074.127.859-66, declara, sob as penas da lei, que até a presente data

inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatorio, assim como está

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 29 de Julho de 2015

KAU

c

c

fij 545

,o*ttj»

PROPRIETARIO
RG: í0.117.444-1

-
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AV. MARECHAL FLORIAHO PEIXOTO,7927 LJ. 12 BOQUEIRAO

CIDADE: CURITIBA - PR i CEP: 81670-000
CNPJ: 13.545.473.0001-í6 j INSC. ESTAD.: 90556{48-06

oeclenaÇÃo oe nÃo peReruresco

à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7927 - Loja 12 - Boqueirão, inscrição no CNPJ/MF sob no

13.545.473/000í-16, Fone/Fax: (41) 3076-7209172101721í, e-mail. lukauto@hotmail.com, por intermédio

de seu representante legal o Sr. Kaue Muniz do Amaral, portador da Carteira de ldentidade n"

pneCÃO elefnÔrulco No 31t2015, da Prefeitura l\Iunicipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém

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

afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e

de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e

Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Curitiba, 29 de Julho de 2015

KAUE MU
PROPRIETARIO
RG: 10.í 17.444-1

GPF: 074.í27.859-66

L

A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.. com sede na cidade de Curitiba - PR,

10.117.444-í e do CPF n'074.127.859-66, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatorio

ír3545

,t*tú)





LUI{}\Utü,ürrrt irth dr irruurrt útirul I fu1itl !,fil\,
2L?

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,7927 LJ. 12 BOQUEIRAO

CIIIADE: CURITIBA - PR ,r CEP: 81670-000
CNPJ: "l 3.545.47 3,0ü01-,l 6 ,i IH§C. E§TAD.: 90556148-06

DEcLARaçÃo EMpRESA DE pEeuENo poRTE Lc 'r2.3/2006

A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.. com sede na cidade de

Curitiba - PR, à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7927 - Loja 12 - Boqueirão, inscrição no

/.\ CNPJ/MF sob no 13.545.473/0001-16, Fone/Fax: (41) 3076-7209172101721'l , e-mail:

lukauto@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Kaue Muniz do Amaral, portador

da Carteira de ldentidade no 10.117.444-í e do CPF n'074.127.859-66, cumpre os requisitos legais para

a qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3o, estando apta a usufruir o tratamento favorecido

estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto no 6.204, de 05.09.2007.

DECLARO, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4o do artigo

3o da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal,

,\ caso seja declarada vencedora do certame nos termos do artigo 43 e seus parágrafos no prazo Maximo de

04 dias úteis.

Curitiba, 29 de Julho de 20'15

KAUE N RAL
PROPRIETARIO
RG: 10.117.444-'l

CPF: 074.127.859-66
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COI\AERCIAL PAT'LUS
PROPOSTA COMERCIAL

^a 
l\rrrniaínia da Àlarra Caa+a E4rhrra

^v rrrvrrrvr},r ru.rlv sul vuru

Prezados Senhores,

^--^l^ -. ---^,.,.Ref.: PREGAO ELETRONiCO Ne 3ii2075 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme

Descrição Qtd Unci Marca valor
I lni+4ria

varor r otaritem LOOTSO OO
nrad r rla
lr. vvgiv

10 01 5807 Desincrustante ácido concentrado
tipo intercap

80 LT Limpril Rs 10,89 Rs 871,20

100 LT ingrax R51.3,46 Rs 1.346,0079 01 65'29
?-

«.tieo hiciráuiico HP 4.ti (retro
^-^-.,^,1^i.^lgJlq vqggtt g,

01 L347 SAE 15W40. Balde com 20 Litros
APl-Cl4 Para Motores Diesel

19 BD lngrax Rs 233,29 Rs 4.432,51110

Lote

Anexo 01, uet ra o instrumento convocatório da I em

Valor total da proposta é de: RS 6.649,71(seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e
-^a^-a- - .'- -^-+-',^^l§ELE]rtO t Uill LEtItOV\,)r.

n--l^---^^ -^-L^-^- ^^.^--^- l-:--+-..-^-+^ Ã^-r,^--+Á-:^ ^..^,^,^ -h,^-^E+ÃlJELioaoiliv§Lv]ilrÉLtr \rJCEllltvJuvlll)tSutilEllLvLvllYLrLoLrrrl\rtluclEBtoPlçJçllLt

licitação.

A proposta terá vaiiciacie cie t50 (sessenta) dias, a partir da ciata cie abertura cio pregão.

Nos preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao pleno

fornecimento, tais como os encargos (obrigaçôes sociais, impostos, taxas etc.), cotados

separacios e incicientes sobre o t'ornecimento.

- . -? -KAZAU SULIAL: LUMT,KLIAL PAULUS LIUA
aÀr D r. í -, Ê,aç, 2.2.-, l^ ní -í Í1.vvJ.rrr I

I NscRlçÃo Estadual : 906.22489-52
ENDEREÇO COMPLETO: Travessa Suriname, 90, Rio Verde, Colombo/Pr.
TELEFONE: (41) 3s37-ss90
E-MAIL: comercialpaulus@hotmai l.com

Travessa Suriname, 90, Rio Verde, Colombo/Paraná - CEP: 83.405-320
(41) 3537-5590 (41) 9656-L221- E-mail: comercialpaulus@hotmail.com

b




