
SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE
GRANSHOP LOJÂ DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP . .

CNPJIMF:t016.672.756/0001-í7 I : : :'l. I : I l'-. -
NIRE:412.07994044 .-l:.. --" t-^_:' -': .-:

Folha: + oe 5
equipamentos parâ uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacaclista de máquinas e equipamentos
para uso comercial; partes e peças, Gomércio atacadis{a de máquinas, aparelhos e:quipameqtgs paq;usq -
odonto-médico-hospitalaÍ; partes e peças, Comércio atacactista cte equipamentç eÉt$cos§,e. usg pessqal e ^ -
doméstico, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessCnt e_ domésticOl -Comérçic - 

-

atacadista de equipamentos de informática, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras{e-ar,
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de seguÍançe do trabalho, Comércio
por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, Comércio atacadista de outras máquinas e
equipamentos (Iratores, Máquinas Agrícolas, Equipamentos de cozinha lndustrial); partes e peças, e
lmportação e ExpoÍtagão dos refeÍidos.

,l

CIÂUSULA OUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capitalsocial é de 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
divididos em 420.000 (quatrocentas e vinte mit) quotas de capital no valor nominal de R$ í,00 (um real)
cada uma, subscritas e iá irúegralizadas, em moeda corefite clo Pais, pelos sócios e distribuidas da
seguinte forma:

cúusulA sExTA - RESPoNSABILIDADE DOS SÓCIoS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solirlariamente pela integralização do capital social, conforme
dispôe o art. 1.052 da Lei 10.406,12002.

GI-AUSULA SÉTIMA - GESSÂO E TRÂNSFERÊNCIA DE OT OTAS: As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos oúros sócios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condi@es e preço, o direito de preferência para a sua aquisiÉo se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente-

Parágrafo único: O sócio que pretenda cecier oL! transferir toc€is ou parte de sues quotas deverá notificar
por escrito aos outros sticios, ciiscrirninanrio a quantldade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo
de pagamento, para que esles exêrç;am ou renunciem ao direito ije preferência, o que deverão Íazer dentro
de 30 (trinta) dias, contados do rccebimerrto da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifesíareín seu direiio de preferência, a csssão das quotas se fará na proporção das
quotas que então possuírem. Deconido êsse prazo sem que seja exercido o direito de preÍerência, as
quotas poderáo ser livremente transferidas

cúusut-A otTAvA - AIlMrNtsrRAçÃo DA socrEDAIlE E uso Do NoME EMpREsARTAL: ilar

administração da sociedade cabe a JHANS§EN RENAN MEDE,ROS, com os poderes e atribuições de gefir
e administrar os negócios cia sociedade, representá-la atÍva e passivarnente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituições financeims, entidades prtvadas e teÍceiros em geral, bem como praticar
todos os demais atos nece.ssários à consecüção dos objelivos ou à cleíesa dos interesses e direitos da
sociedade, autorizado o uso do nome ernpreserial isohdamente.

§í." - É vedado o uso do nome empresariat em atividades estm*has ao interesse sociat ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerâr ou alienar bens
imóveis da socieclarle, sem autorização do out'o sócio.

§2.o - Faculta-se ao aclministrador, atuando isoladamente, constituir, em ilome da sociedade, procurâdores
para período determinado, devendo o instnimento de nnandate especificar os etos e operações a serem
praticaclos.

CúUSUU NONA - RETIRADA PRo+ABGRE: üs sóclcs x:ierãc, ce oomum acordo, íxar uma retirada
mensal, a título de "pró-labore", obseivádas as disposições regularnentares pertinentes.

cúusut-A DÉctMA - ExERcÍc!â üoctAL, sEr$oFà3T;:.rçfirs FltuÂhlcErRAs E PARncPAçÃo
DOs Sóclos NoS RE§ULTÂIIO,S: Âo ten*!::o do evsrcíclo sccial, enr 31 de dezembro, os
adminis{radores presterão contas justiÍicadas da sua adrainistração, piccedendo à elaboração do inventádo,
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JHANSSEN RENAN MEDE'ROS 66.67 280.A14 280.014,00
1a ae 139.986 139.986,00JHONATTHAN ROGERIO trlEDElRoS

TOTAL í00.00 420.000 420.000.00
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SEGUNDA ALTERAçÃo coNTRATUAL DA soctEDÂDE
GRANSHOP Lo.'A DE DEPARTÀNENTOS LTDA. EPF , ^ .

CNPJ/MF: no 16.672.756/000í-í7 : I -' : "

NIRE:4Í2.0739404-4 , - i I i ,
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cada um. Nesse
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aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalnrente às qurrtas de capital de
caso será observada a reposição dos lucros quando a dislribuição afetaq p e^a-rital
estabelece o art. í.059 da Lei n.o 10.40ô/2002. I - - 

^

sociql; confglne; -

cúusuLA oÉcrun PRIMEIRA - JULGAMENTo DAS coNTAs: Nos quatro m-eseb seguinteàâo téririiào '
do exercício social, os sócios deliberarão sobre as @ntas e desígnarão 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 pÍova do respectivo receHmento, à disposição
dos socios que não exerçam a administração.

cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - FALEGIMENTO OU INTERD§ÃO DE SóClo: Falecendo ou interditado
qualquer sócio, a sociedade continuará sues atividades com os herdeiros, suoessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexisiindrl interesse destes ou dos sócios remanescêntes, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

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

ctáusuL"A oÉcnaa TERGE|RA - DEctÁRAçÃo oe DEstMpEDtMENTo: o Adminisrradordectara, sob
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação oiminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda qu§
temporariamente, o a@sso e cargos públicos; ou por crime falimentar, de prcvaricação, peita ou subomg{
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, conúa normas de
defesa da conconência, @ntra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

cúuSuLA OÉcmm QUARTA - FoRO: Fica eleito o Íoro da comarca de Curitiba-PR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resuttantes deste contrato, com expressíl renúncia a qua§uer oúro,
por mais especial ou prtülegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavnam e assinam, a
presente, em 3 (três) vias de igual teor e fonna, obrigando-se fielmerte por si, seus herdeiros e sucessores
legais a cumprí-lo em todos os seustermos.

Curitiba-Pr, 14 de janeiro de 2015.
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REPÚBLICÃ. FEDEIIÃTI\/IT DO BN.ã,SIL
COMITRC}I, DE CURITIBÃ.
19 OFíCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA

RLJA PADRE ANCHIETA,l 287 . FONE/FAX: (41\ 3027-5253
FOHUV DASVARASDAFAZENDAPUBLICA. BIGORRIL]IO. CEP8O73O.OOO

www'1 distribuidorcuritlba.com,br

PEDIDO DE CERTIDóES - MARIANYBEATRIZDASILVASCAPINELI
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CNPJ Data de Arq uivamento
Ato Constitutivo

16t07120'.t2

- NIRE (Sede)
--':iitr

'|i i,,,.:,i],..]

.:i

í 6.622.756/000í -1 7

CURITIBA - PR, 19 dê marco de 2015

LIBERTÂD BOGUS
SECRETARIA GERAL
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Objete

DE PEçAS

SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTE§ANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS,
ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E

EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, ÍúlINERAÇÃO E PARTES EP
ATACAD MAQUINAS, APARELHOS tr EQUIPê.MENTOS PARÂ

MAQUINÂS, APARELHOS E EQUI PAMENTOS ,AFIA uso
ERCIO MAQUINAS, APARELHOS E

ELETRICOS DE USO PESSOAL E coMERCIO A
coMERCTO POR ATACADO DE PN

TACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROF IS§ÍONAL:E DÉ SEGU RANÇA
A .DE REBOQUES E
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, Número; 20150347103

DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

TUTO

CURITIBA: PR; í9 de.marco de

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL
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abaixo constam dos documentos arquivados
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1

UTORGANTE:JHAI'INSEN RENAN MEDEIRCS
OUTORGADO: JHONAfiHAN ROGERIO MEDEIROS

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de
direito, o outorgante constitui e nomeia seu bastante procurador o outorgado,
para o fim especial de promover a participação do outorgante em licitações
públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de
propostas; Íazer impugnações, reclamaçÕes, protestos; prestar cauções,
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; transigir,
desistir epraticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente
mandato; constituir procurador " ad judicia " e substabelecer, com ou sem
reserva de poderes.

CURITIBA 15 DE.JANETRO DE 2015

lllil''J'''m

Outo
Observaçôes termos e dados do docurnentos devem ser aiterados e ou adaptados para atender aos

interesses, evenÍuais negociaçÕes das partes e para adequá-las às situações especificas de cada caso.
No caso de dúvidas ou de condicionantes especiais, é aconselhável procurar urn advogado para redigir e
esclarecer as partes sobre os reflexos jurídicos Ceconentes.
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29t01t20'15< .:: CADASTRO SINCRONIZADO - lmpressão de Allará de Licença de Localização

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.150.692

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alwrá de Licença para Localização, conÍorme
processo N' 20-09426712013, a:

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. ME
R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS . NO:OOO63O

INSC. |MOB.: 38.2.00í9.0098.00-2 0000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0í 01 647.523{ CNPJ: 16.672.756t0001-17

5tRVtç0 DtsiR|IAL

479

Taxação: COM SERV
Tipo de lnstalação: ESCRITORIO DE CONTATO

) Lojas de departamentos ou magazines
) Comércio a varejo de automóreis, camionetas e utilitários noros
) Comércio a wrejo de peças e acessórios no\os para \eículos automotores
) Comércio a wrejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
) Comércio a wrejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
) Comércio atacadista de equipamentos de informática
) Comércio atacadista de equipamentos elétncos de uso pessoal e doméstico
) Comércio atacadista de fenagens e fenamentas
) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
à Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
) Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para tenaplenagem, mineração e construção; partes e
) Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segu
à Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
) Comércio por atacado de reboques e semi-reboques no\os e usados
à Comercio wrejista de artigos de armarinho
) Comercio wrejista de artigos de cama, mesa e banho
) Comércio wrejista de artigos de colchoaria

--- LIBERADO SOMENTE PARAESCRITORIO DE CONTATO DAS ATI\4DADES.

DO BOQUIIRAO
peRlruÁ

dtu le.
Jotáítc
rtuto

.â\

ALVARAVALTDO APENAS PARA ESCRTTÓR|O OU ESCRTTÓRlO DE CONTATO. PRO|B|DAA UTILIZAÇÂO PARA OUTROS TIPOS
DE TNSTALAÇÂO.
APOS 60 DIAS DA EMSSÃO, ESTE ALVARA SO TERAVALIDADE IVIEDIAI'ITE AAPRESENTAÇÃO DA LICENÇA AUTORIZAÇÃO

OU CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ORGÃO(S)ABAIXO RELACIONADO(S), CONDICIONADO(S) A(S) ATIVIDADE(S).
» DFRV.

vALtDO ENQUANTO SATISFIER AS EXGÊNCAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 1O DE OUTUBRO DE 2013.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE:
. A assinatura no alvará de licença expedido por ÍÍEio eletrônico
fica dispensada nos terrnos do Decreto no 62212010. A
verif icação de sua autenticidade deverá ser conf irneda no

endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Btpresa, Alvara
Comercial - Dados.

. E obrigatória a comrnicação inediata em caso de encerranEnto,
paralisação, aÍteraçáo de endereço, de ranrc ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

6À41 . F738. CEÀ3. 458C-5 . 9678.0397 . 3954

NANCI FABARREToARAÚJo
MATRÍCULA: 38945
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.:: CADASTRO SINCRONIZADO - lmpressão de Aliará de Ucença de Localização ::.

PREFEITURA MUNIGIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.150.692

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alrará de Licença para Localização, conÍorme
processo No 20-094267/20í3, a:

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. ME
R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS . NO:OOO63O

INSC. lMoB.: 38.2.00í9.0098.00-2 0000 INSCRIÇÃo MUNtctpAL: 010164z.sz3-o cNpJ; í6.67z.ts6tooo1-12

20n'1/2015

Taxação: COM SERV
Tipo de lnstalação: ESCRITORIO DE CONTATO

) Lojas de departamentos ou magazines
) Comercio wrejista de artigos de decoração para festas e/ou enfeites
à Comércio wrelista de artigos de iluminação
à Comércio mrejista de artigos de papelaria
) Comercio wrejista de artigos de relojoaria
) Comércio wrejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
) Comércio wrejista de artigos de üagem
) Comércio wrejista de artigos do wstuário e acessórios
) Comércio wrejista de artigos esportiros
) Comércio wrejista de aÍigos fotográficos e para Ílmagem
à Comércio wrejista de artigos médicos e ortopédicos
) Comércio wrejista de artigos religiosos
) Comércio wrejista de bebidas
) Comércio wrejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
) Comércio wrelista de brinquedos e artigos recreatir,os
) Comércio wrelista de calçados
) Comércio wrejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
) Comércio wrejista de discos, CDs, DVDs e fitas
) Comércio wrejista de doces, balas, bombons e semelhantes
) Comércio wrejista de equipamentos para escritório
) Comércio wrejista de fenagens e íenamentas

IMPORTANTE:
. A assinatura no alvará de licença expedido por neio eletrônico
fica dispensada nos terrnos do Decreto no 62212O10. A
verif icação de sua autenticidade deverá ser conf irneda no
endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Éçresa, Hlvara
Conercial - Dados.

. E obrigatória a comlnicação irÍEdiata em caso de encerranpnto,
paralisação, alteração de endereço, de ranp ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.
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À presente

CURITIBA
IOQUTIRÀO

ANA

cl Ívt i

NANCIFABARRETonnnúlo
MATRíCULA: 38945

--" LIBERADO SOMENTE PARA ESCRITORIO DE CONTATO DAS ATIVIDADES. PROIBIDO PESSOAS OU CLIENTES NO LOCAL.

ALVARAVALIDO APENAS PARA ESCRITÓRIO OU ESCRITORIO DE CONTATO. PROIBIDAA UTILIZAÇÂO PARA OUTROS TIPOS
DE TNSTALAÇÂO.
APOS 60 DIA"S DAEMISSÃO, ESTE ALVARÁSOTERÁVALIDADE MEDIANTE AAPRESENTAÇÃO ONIICEruÇA AUTORIZAÇÃO
ou cERT|FrcADo VTGENTE DO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACTONADO(S), CONDTCTONADO(S) A{S)ATTVTDADE(S).

» DFRV

vALtDO ENQUANTO SAT|SF|UR AS EXGÊNChS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA. 1O DE OUTUBRO DE 2013.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

tillt 1ililil1il ilililtililililr I liltil I 1tililililtililililililtililI
6À41 . A738. CEÀ3 . 458C-5 . 9678. 0397 .3954 . 1895-9

Quando se tratar de
documenro via internet,
esta autenticação não
dispensa a sua con-
,' ,,ãÇ,iC, no endereço
ofrcial corresp ondêntê,

http://aharacornercial.curiü ba.pr.g ov.br/ftmlmpressao.aspr?Renovacao= N &CodSeq AC= 1 245549 3/6
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.:: CADASTRO SINCRONIZADO - lmpressáo de Aliará de Licença de Localização ::.

PREFEITURA MUNIGIPAL DE GURITIBA

ALVARA No: '1.150.692

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alurá de Licença para Localizaçáo, conforme
processo No 20{9426712013, a:

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME
R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS . NO:OOO63O

INSC. IMOB.: 38.2.00í9.0098.00-2 0000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01 01 647.523{ CNPJ: 16.672.756/0OOíi_17
,I

Taxação: COM SERV
Tipo de Instalação: ESCRITORIO DE CONTATO

) Lojas de departamentos ou magazines
) Comércio wrejista de jomais e reüstas
) Comércio w§ista de liwos
) Comércio wrejista de lubnficantes
) Comércio wrejista de materiais hidráulicos
à Comercio wrejista de material elétrico
) Comércio wrejista de móleis
) Comércio wrejista de objetos de arte
) Comércio mrejista de outros artigos de uso doméstico não especificados
) Comércio mrejista de outros produtos náo especificados anteriormente
) Comércio wrejista de surenires, bijuterias e artesanatos
) Comércio wrejista de tecidos

ra§§g§,i

) Comércio wrejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e údeo
à Comércio wrejista especializado de equipamentos e suprimentos de i

à Comércro wrejista especializado de peças e acessórios para aparelhos el
informática e comunicação

) Lojas de wnedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
) Portais, proredores de conteúdo e outros seniços de informação na intemet
à T*abacaria

PARirr" i
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--- LIBERADO SOMENTE PARAESCRITORIO DE CONTATO DAS ATIVIDADES. PROIBIDO PESSOAS OU CLIENTES NO LOCAL.

ALVARAVALIDO APENAS PARA ESCRITÓNIO OU ESCRITORIO DE CONTATO. PROIBIDAA UTILIZAÇÂO PARA OUTROS TIPOS

DE TNSTALAÇÂO.
APOS 60 DIAS DAEMISSÁO, ESTE ALVARÁSO TERAVALIDADE MEDIA}.ITE AAPRESENTAÇÃO DA LICENÇA AUTORIZAÇÃO

ou cERT|FtcADo vtcENTE DO(S) ORGÃO(S) ABATXO RELACIONADO(S), CONDTCTONADO(S)A(S) ATIVIDADE(S).
» DFRV.

vALtDO ENQUANTO SATISFIU R AS EXGÊNCAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 1O DE OUTUBRO DE 20í3.

DIVISÁO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE:
. A assinatura no alvará de licença expedido por neio eletrÔnico

fica dispensada nos ternns do Decreto no 62212010. A
verif icação de sua autenticidade deverá ser conf irmada no

endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para trpresa, Alvara
Conercial - Dados.

. E obrigatória a comrnicação inediata em caso de encerrarÍEnto,
paralisação, aheração de endereço, de rarm ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislaçáo.

6À41. F738. CEÀ3.458C-5. 9678.0397 .3954 .1F95-9

NANCIFABARRETOAREÚIO
MATRíCULA: 38945

lilil ilil il illtil ilil iill ilillil lil til l lil l lil ll lil l lil lil l llll lil

documenro via internêt,
esta autenticação nfio
dispensa a sua cóltf-
, .,aç.;o no endere§o
ofrcial correspondente.

gr dt?fftiât
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htç:ilrvww 5.curidba.pr.gov.br/gtn/certidaonegativa/frmLl staruemo..

PREFEITURA MI.INICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIUA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPA'S

CONTRIBUIÍV7E: GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME

C N PJ : 1 6.672.7 56/000í -í 7

t N s cRt çÁo M U N lcl PAL : 647 523-O

ENDEREçO: R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARGELO§, 630 . CURITIBA, PR

Ft N ALt DADE: GO NGO RRÊNGIA / LTCTTAçÃO

É expedida esta cERTtDÃo NEGATIvA DE TRIBUToS E ourRos DÉBITos
MUNICIPAIS, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a
presente data.

A ceÉidão expedida em nome da Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base rro Decreto no 670120'12, de 30/0412412

Esta certidão 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.

CERT|DÃO No: 141ilAn0i.5

EMITIDA EM:

VALIDAATE:

CÓDGO DE AUT cERTf DÃO : 447C.6C48.93rA.4092-0.Àô24.9728.8ÂE6.82É7 -7

A autenticidade desta certidão deverá ser conflrmade na página da Prefeitura Ívlunicipal de Curitiba, na lnternet, no
endereço http:/lwww. curiiiba. pr. gov. b; - I ink: Secretarias i Fi nanç.as.

Reserva-se a Fazenda Ív'lunicipal, o direito de ccbrar dír,idas 1:+sreriornnente constatada§, mesmo as
referentes a períodos r;ompreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet grãtultãnnente.

[gz'"'

06/10/:r015

09/06t201s
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2410712015 https:/Árvww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrÍ/FgeCFslmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19746825&VARPessoa=tgZaOAZdgVRRUÊPR&.

t§§ffi
üi.§,1;{..À. ã,;f,f'l(lh| üÁ tr§f:EFqÁ1.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãoi 16672756/OOOL-L7

Razão Social: GRANSHoP LoJA DE DEPARTAMENToS LTDA

NOMC FANtASiA:GRANSHOP COM BR

Endereço; R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS 630 TERREO / HAUER /
cURITTBA / PR / 81630-060

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 debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações

Validade: t8/O712075

Certificação Número: 201 71808123505682546

Informação obtida em 24/07/2015, às 13:54:04.

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

L6/OB/207s

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrÍ/FgeCFSh-nprimirPapel.asp?VARPessoalvl atriz= í9746825&VARPessoa= 19746825&VARUÊ PR&VARlns... 111





W
PJI.fiAfrIJT

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

484

tertidão Negatlva
de §Ébitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N§ 013274909-07

tertidão fornecida parã CI CNPJ/MF: X§.672.756Jü§S1-1?
Nome: GRÀf'I§HOP LOJA DÊ DÊPA§TÀMÊI{TO§ LTDA - §Pp

Ressalvadc o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar drábitos ainda náo
registrados ôu quê venham a seí âpurâdos, certiflcamos quê, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Facendâ, constâiamos não existir pendências em nomê do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: §sta üertidâa engloba todss os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária. bern descumprimento de obrigaçÕes tribÉárias acessórias.

Válida *nento Gratuito

A autenticidade desta certldâo Ceverá ser confirmada via lntemet
'wwu{aaes§ã*pj:soy*tr}-r

F;iffnin8 , de í
€nildô v§ Í.?Ísr€l P]Uk.a t§9M15Ü9:25:17i

§71'Í01201s -
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MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIoÃO NEGATMA DE DÉBlrOS RELATIvoS AoS TRIBUToS FEDERAIs E A DÍVDAATIVA
DA UNÁO

Nome: GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 16.672.7 561000í -í 7

Ressalvado o direito de a Fazenda l.lacional 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, relatiws a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniâo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (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 sociais previstas nas

'a' a'd' do parág rafo único do art. 11 da Lei no 8

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n! 1.751, de 0211012014.

Emitida 131A2!2015 <hora e data de Brasília>

Válida

Código B65D.FÂBD.B5G5.9O9E

Qualq uer rasura ou er,nenda invalidará este documento

http://ww w.re ce ita. fazenda. gov. br/Aplicacoes/ATSPO/Certi dao/
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261O3t2015 Comprownte de lnscrição e de Situâção Cadastíal - lmpressâo
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§ §ereite §edsr*l

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentilicaçáo da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer diwrgência, proüdencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DIGA

NúMERo DE lNScRtÇÃo

16.672.756/000't -17
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRÇÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

uut'ttcípto
CUR]TIBA

TELEFONÊ

OATA DE ABERTURA

16t07t2012

NOME EMPRESARIAL

GRANSHOP LOJA DEDEPARTAMEI{TOS LTDA. EPP

riTULo Do ESTABELECTMENÍo (NoME DE FAilTAStA)

GRANSHOP.COM.BR

cóDtGo E DEScRtÇÃo DAATtvtDADE EcoNor,itcA pRtNctpAL

47.'13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines

cóDtGo E DEScRtçÁo DAS ATtvtDADES EcoNoMtcAS SECUNoÁRAS

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.62-1-00-Gomércioatacadistademáquinas,equipamentosparaterraplenagem,mineraçãoeconstrução;
partes e peças
47.57-1-OO - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto inÍormática e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-OO - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.72-5-OO - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
46,64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio vareiista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-0'l - Comércio varejista de livros
47,44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias ê artesãnatos
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
46.45-1-0í - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

côDlGo E DEScRtÇÁo DA NATUREzA JURÍDtcA

206.2 . SOCIEDADE EM PRESARIA LIM ITADÂ

LOGRADOURO

R PROFESSOR JOAO SOARES BARCE-OS
NÚMERo COMPLEMENTO

TERREC630

CEP BAIRRO/DISTRITO

81.630-060 HAUER

ENDEREÇO ELETRONICO

contato@g rans hop.com .br

ENTE FEDERATtvo RESpoNsÁvEt (EFR)

UF

httpJ/wwv.receita.Íazenda.g ov.br/prepararlnpressao/lmprirrrePag ina.asp

(41) 9926-0712 t l41l 9926-0721
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ATIVA

Comprorante de lnscrição e de Situação Cadastral - lrnpressão

& 7

CADASTRAL

DATA DA STTUAÇAO CADASTRAL

16t07t2012

DATA DA SITUAÇÁO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL

Aprowdo pela lnstrução Normatiw RFB no 1.470, de 30 de maio de2014.

Emitido no dia 2610312015 às 14:10:04 (data e hora de Brasília). 1t3Página:

^

^

httpJ rwvw.receita.fazenda.gov.br/prepararlnpressacr/lnprimePagina.asp z4





2ü0312015

NúMERo oE rNscRrÇÃo

16.672.756t0001-17
MATRIZ

81.630-060 HAUER

ENOEREÇO ELETRONICO

contato@grans hop.com .br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

Comprownte de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressão

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

CoMPROVANTE DE rNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

8

DATA DE AEERTURA

16107t2012

NOME EMPRESARIAL

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMEI,ITOS LTDA - EPP

CÓDIGo E DEScRIÇÀo DAS ATIVIDAoES EcoNÔMICAS SECUNoÁRAS

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
46,49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
46.5í-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.29-6-01 - Tabacaria
47.il-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.83-1-02 - Comércio vareiista de artigos de relojoaria
47.82-2-02 - Comércio varêiista de artigos de viagem
47.55-5-02 - Com ercio varejista de artigos de arm arinho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.U-7-02 - Com ércio vareiista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-03 - Gomércio varejista de materiais hidráulicos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

coDrco E DEScRTÇÃo DA NATUREZA JURiDtcA

206.2 . SOCIEDADE EM PRESARIA LIM ITADA

LOGRADOURO

R PROFESSOR JOAO SOARES BARCE-OS

CEP BAIRRO,DISTRITO MUNrcíPro

CURITlBA

TELEFONE

(41) 9926-0712 t (411 9926-0721

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

i sITUAÇÃoESPEcIAL

Aprorado pela lnstrução Normatirc RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2610312015 às 14:10:04 (data e hora de Brasília).

NÚMERo

630
COMPLEMENTO

TERREO

DATA DA SITUAÇÃo cADASTRAL

1610712012

DATA DA SITUAÇÃo ESPEcIAL

UF

PR
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26143t2015

NÚMERo DE INSCRIÇÃo

16.672.75610001-17
MATRIZ

LOGRADOURO

R PROFESSORJOAO SOARS BARCE-OS

Cornprownte de lnscrição e de Situação Cadastrai - lmpressão

REPUBLICA FEDERATIVA DC BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

GoMPROVANTE DE INSCRÇÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

489

DATA DE ABERTURA

16t0712012

NOME EMPRESARIAL

GRANSHOP LOJA DEDEPARTAMENTOS LTDA - EPP

CÓDIGo E DEScRIÇÃo DAs ATIVIDADES ECoNoIVIoAS SEcUNDÁRAS

47,55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.54-7-03 - o/o20 Comêrcio varejista de artigos de ilum inação
47,2'l-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
45,41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08. Comércio varejista de artigos fotográficos e para Íilmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não êspecificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras rnáquinas e equipamentos não especificados antêriormente;partes e
peças
63.'19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
47,89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos náo especificados anteÍiormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especiÍicaCos anterloÍmênte
47,51-2-01 - Comércio varejista êspecializado de equiparnentos e suprimentos de informática

cÔDIGo E DEScRIÇÂo DA NATUREzA JURíDIcA

206-2 - SOC]EDADE EM PRESARIA LIM ITADA

CEP

81.630-060
BAIRRO/DISTRITO

HAUER

NÚMERo

630

MUNicíPro

CURITIBA

COMPLEMENÍO

TERREO

ENDEREçO ELETRÔNICO

contato@g rans hop.com ,br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

TELEFONE

(41) 9926-0712 t (41\ 9926-0721

SITUAÇÃo cADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprowdo pela lnstruÇáo Normatiw RFB no 1.47A, de 30 de maio de2014.

Emitido no dia 2610312015 às 14:10:04 (data e hora de Brasília).
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NOMC: GRÀNSHOP LO,JA DE DEPARTAMENTOS LTDÀ
CNPJ : 16.672.756/ OOO]--tl
Certidão n" : L:.0752044/20L5

EPP (MATRIZ E F]LIAIS)

Expedição: 08 as 10:29:55
80 (cento e oitenta) dias, contados da dataValidade

de sua e

Certif ica-se que cRÀNsxop Lo,rÀ DE DEpÀRTÀ!{ENTos LTDÀ - Epp (À{ÀTRrz E

Frr.IÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" L6.672.756/000]--L7, NÃo coNsTÀ
do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdministraLiva no a47O/20L1 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 20L1,. 

i

Os dados constanLes desta Certidão 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 estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (htLp //www.tst. jus.br) -

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀç.ÉO rUpOnrÀrlrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recol-himentos determinados em lei; ou decorrentês
de execução de acord.os firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia l,l

03/07/2076
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.150.692

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Ahará de Licença para Localização, conforme
processo No 20-09426712O13, a:

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. ME
R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS . NO:OOO63O

INSC. IMOB.: 38.2.0019.0098.00-2 0O0O |NSCRIÇÃO MUN|C|PAL: 01 01 647.523{ CNpJ. í6.672.756t0001-17

Taxação: COM SERV
Tipo de lnstalação: ESCRITORIO DE CONTATO

) Lojas de departamentos ou magazines
à Comércio a mrejo de automówis, camionetas e utilitários norcs
) Comércio a wrejo de peças e acessórios no\os para reículos automotores
à Comércio a wrejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
à Comércio a wrejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
) Comercio atacadista de equipamentos de informática
) Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
) Comércio atacadista de fenagens e fenamentas
) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, ciúrgico, hospitalar e de laboratórios
à Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

à Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
à Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças

) Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para tenaplenagem, mineração e construção; partes e peças
) Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
) Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
) Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
) Comércio por atacado de reboques e semi-reboques no\,os e usados
) Comercio mrejista de artigos de armarinho
à Comercio wrejista de artigos de cama, mesa e banho
) Comércio wrejista de artigos de colchoaria

--- LIBERADO SOMENTE PARAESCRITORIO DE CONTATO DAS ATIVIDADES. PROIBIDO PESSOAS OU CLIENTES NO LOCAL.

ALVARAVALIDO APENAS PARA ESCRITÓRIO OU ESCRITORIO DE CONTATO. PROIBIDAA UTILIZAÇÃO PARA OUTROS TIPOS

DE TNSTALAÇÃO.
APOS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARA SO TERAVALIDADE MEDIANTE AAPRESENTAÇÃO ON LICENÇA AUTORIZAÇÃO

OU CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ORGÃO(S)ABAIXO RELACIONADO(S), CONDICIONADO(S)A(S)ATI\íDADE(S).
» DFRV.

vALtDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXGÊNCAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 1O DE OUTUBRO DE 2013.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE:
. A assinatura no alvará de licença expedido por neio eletrônico
fica dispensada nos termos do Decreto no 62212010. A
verif icação de sua autenticidade deverá ser conf irnnda no

endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para úrpresa, Alvara
Cornercial - Dados.

. E obrigatória a comrnicação inediata em caso de encerranento,
paralisação, alteraçáo de endereço, de rann ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

6À41 .!'738. CEÀ3. 458C-5 . 96?8. 0397 . 3954 . 1E95-9

NANCIFABARRETONRNÚIO
MATRÍCULA: 3S945
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.150.692

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alwrá de Licença para Localização, conforme
processo N" 20-09426712013, a:

GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. ME
R. PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS . NO:OOO63O

rNSC. |MOB.: 38.2.00í9.0098.00-2 OO0O INSCRIÇÃO MUNTCIPAL: 0í 0í 647.52s4 CNPJ: 16.672.756t0001-17

Taxação: GOM SERV
Tipo de lnstalação: ESCRITORIO DE CONTATO

à Lojas de departamentos ou magazines
) Comércio mrejista de artigos de decoração para festas e/ou enfeites
) Comércio wrejista de artigos de iluminaçáo
) Comércio wrejista de artigos de papelaía
à Comércio wrejista de artigos de relojoaria

à Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
) Comércio wrejista de artigos de üagem
à Comércio wrejista de aftigos do rcstuário e acessórios
) Comércio wrejista de artigos esportiros
) Comércio wrejista de artigos fotográficos e para filmagem
) Comércio wrejista de aftigos médicos e ortopedicos
) Comércio wrejista de artigos religiosos
) Comércio wrejista de bebidas

) Comércio w§ista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
) Comércio r,arejista de brinquedos e artigos recreatiros
) Comércio larejista de calçados
) Comércio \ãrejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
) Comércio rarejista de discos, CDs, DVDs e fitas
) Comércio wrejista de doces, balas, bombons e semelhantes
) Comércio wrejista de equipamentos para escritóno
) Comércio w§ista de fenagens e fenamentas

"-- LIBERADO SOMENTE PARAESCRITORIO DE CONTATO DAS ATIVIDADES. PROIBIDO PESSOAS OU CLIENTES NO LOCAL

ALVARÁVALIDo APENAS PARA EScRIToRIo oU EScRITORIo DE CONTATO. PROIBIDAA UTILIZAÇÃO PARA OUTROS TIPOS

DE TNSTALAÇÃO.
APOS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARÁ SO TERAVALIDADE Í\íEDIAi{TE AAPRESENTAÇÁO OR t-ICEruÇA AUTORIZAÇÃO

ou cERT|FtcADo vtGENTE DO(S) ÓnCÂO(S)ABATXO RELACTONADO(S), CONDTCTONADO(S) A(S)ATIVIDADE(S).
» DFRV

vALtDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 1O DE OUTUBRO DE 2013.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDTMENTOS

IMPORTANTE:
. A assinatura no alvará de licença expedido por neio eletrônico
fica dispensada nos terrnos do Decreto no 62212O10. A
verificação de sua autenticidade deverá ser confirrnada no

endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Brpresa, Alvara
Conprcial - Dados.

. E obrigatória a com;nicação irnediata em caso de encerranEnto,
paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

6À41 . E'738. CEÀ3. 458C-5 . 9678. 0397 . 3954 . 1895-9

NANCIFABARRETOARAÚJO
MATRíCULA: 38945
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ÂtrgrENÍaL oÂ8sÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pare os devidos fins, que a empresa GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS
LTDA, situada à Rua Professor João Soares Barcelos 630 B Heuer, Curitiba PR, forneceu
satisfatoriamente para a COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA BAHIA -
CERB, o material abaixo descriminado, nada havendo até a presente data que desabone
sua conduta comercial nem a qualidade técnica dos seus produtos.
A CERB náo se responsabiliza pela qualidade dos materiais que o fornecedor venha a
fornecer a terceiros.

CoNTRATO No 1401 1912014

VALOR TOTAL: R$ í28.584,32 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro
reais e trinta e dois centavos).
PRAZO DE ENTREGA-3o DIAS

DESCRTMTNAÇÃO DOS MATERTATS FORNECTDOS:

ITEM. Oí
QUANTIDADE - 50 unidades.
PNEU.DIAGONAL€ORRACH UDO.í O.OOX2O.1 6 LONAS
MARCA: Ling Long

rTEin- 02
QUANTIDADE - 20 unidades.
PNEU.DIAGONAL.DIANTEIRO-í O.OOXzO.1 6 LONAS
MARCA: Ling Long

ITEM. 03
QUANTIDADÉ - 24 unidades,
PNEU RADTAL-L|SO(DIRECIONAL)-215X75RXí7,5-1 6 LONAS
MARCA: Ling Long

ITEM. 04
QUANTIDADE - 48 uttidades.
PNEU.RADIAL.BORRACHUDO.2l 5X75RXí 7,5.1 6 LONAS
MARCA: Ling Long

I

ITEM. OS

QUANTIDADE - 70 unidades.
CAMARA.AR.IOOO.ARO 20
MARCA: Qbom

ITEM. 06
QUANTIDADE - 70 unidades.
PROTETOR.CAII'IARA AR-ARO 20
MARGA: Ruzi

StRVtç0 DtSIRtIÂt D0 8oQuilRÂc
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Companhia de Engenh:ría Ambiental cia Bahia - CERB

3e Avenida ne 300 - Centro Administrativo da Bahia - Salvador - BA
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í, IBGE Unidade Estadual em Goiás
Av. 85, no 759, Ed. Felicidade,
Setor Sul, Goiânia-GO
74.08&010

Tel.: (62) 3239-8100
Fax:(62) 323$8104
www.ibge.gov.br

lnstituto Brasileiro de GeograÍia e Estatística

Goiânia, 04 de junho de 2013.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a pedido da parte interessada, que a empresa GRANSHOP LOJA
DE DEPARTAiIENTOS LTDA illE, estabelecida à Rua Professor João Soares Barcelos, no
630, Téneo, Hauer, Curitiba/PR, CEP: 81.63G060, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
número 16.672.756/o001-17, fomeceu 30 (trinta) pneus 165/70R13 à FUNDAçÃO tnSnfUfO
BRASTLEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSflCA - IBGE, por intffidig de sua UNTDADE
ESTADUAL EM GOÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 33.787.094/0013183, estabelecida na
Av. 85, no 759, Ed. Felicidade, Setor Sul, Goiânia-GO. 

;,. 
, .... Í

Em virtude de tal fornecimento, atestamos que { referida empresa, demonstrou
possuir capacÍdade para o adimplemento de suas obrigdçõei§ ctntratuais, não constando em
nossos arquivos nada que possa desaboná-la até a presente. datâ. :.

/

:t
Atenciosamente,
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Estadual do IBG§'em Gcúás
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À Comissão de Licitações

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

A empresa GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA inscrita no CGC/CNPJ sob ne

L667275610001-17, através de seu Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. Por ser expressão de

verdade, firmamos o presente.

CURITIBA 20 DE AGOSTO DE 2015

l\ 'tt,tl,fut-*
JHONATTHAN ROGERIO MEFEIROS
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