
01/01

PREFE|TINA TLTIECIPÂL DE SAO SEBASNÂO OA ATONENA
ruA PÂPA JO_ÃO Xxill, tf í.086 - CEI{TRO, CEP.: 86.2/30{100

§ÂO §EBÀSTI.AO DÂ ÂNOflEIRA - PR
FOIIEIFAX: (4313265 ffin c PJ F: 7ô290.659000131

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

A PREFEITURA TÚUNICIPAL DE SÃO SEBASTÁO DA AMOREIRA - PR,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 76.290.659/0001-9'1, situada na Rua Papa Joáo XXlll,
,l.086 - Centro, no municíplo de São Sêbastião da Amoreira, Estado do Paraná;

DECLARA para os devidos Íins que a empresa V. BARBOSA - AUTO CENTER

LTDA r EPP, empresa privada, COM SEDE NA CIDADE DE SÃO SEBASTÉO DA

AMOREIRA - PR, sito a AVENIDA BELMIRO LOURENÇO DE GOUVEIA, 918 -
BAIRRO INDUSTRIAL, CEP.: 86.24-000, FONE/FAX: (43) 3265 í467, e-mail:

vandinhomaxicar@hotmail.com, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.:

U 518 62oto001 -78, CAD/ICMS: 902.39168-16,

FORNECEU para seu uso: óleo lubÍificante, filtros, pneus, cámaras dê ar e

protetoÍês, para manutênção dos veículos de sua frota;

Entregues de forma satisfatória, em perfeitas condi@es ê no prazo

estipulado. Atêstamos quê tais fornecimêntos foram êxêcutados satisfatoriamente,

não êxistindo êm nossos rêgistros, até a presente data, fatos que desabonêm sua

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RG: 2.260. S

Nome can do Responsável: LUIZ FERNANDES

SP/PR

CPF: 508.221.10997

Carso:PREFETTO ülEffnMilDES
WnÍNTOMIIMCIPAI

.í J3?

SáoSebastiâodaAmoreira -p1, )5 t 06 , Jnlç



\tt-\IC'iPIO S.-\\T.\ CtECriLI.\ DO p-\\'.io
ESTADO DO PARA\Á

cr\PJ. 7 6.290.69 I t0001-77

01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA IVUNICIPAL DE SANTA CECíLIA DO PAVÃO _ PR, iNSCTitA

no CNPJ/lt/F sob o ne 76.290.691/0001-77, situada na RuaJerônimo Farias lVlartins,
1.335 - Ed. Odoval dos Santos - Centro, CEP: 86.225-000, Santa Cecília do Pavão
- Paraná; FONE/FAX (a$ 3270 1123;

DECLARA para os devidos fins que a empresa V. BARBOSA - AUTO
CENTER LTDA - EPP, empresa privada, COÍvl SEDE NA CIDADE DE SÃO
SEBASTIÃO DA AIMORE|RA - PR, sito a AVENTDA BELTVIRO LOURENÇO DE
GOUVEIA, 918 - BAIRRO INDUSTRIAL, CEP.: 86.24-000, FONE/FAX: (a3) 3265
1467, e-mail: vandinhomaxicar@hotmail.com, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.:
04.51 8.620/0001 -78, CAD/ICII/S: 902.391 68-1 6, Alvará de Funcionamento tVunicipal
nq 311 12001;

FORNECEU para seu uso: óleo lubrificante, filtros, pneus, câmaras de ar e
protetores, para manutenção dos veículos de sua frota;

Entregues de Íorma satisÍatória, êffi perÍeitas condições e no prazo
estipulado. Atestamos que tais fornecimentos Íoram executados satisÍatoriamente,
não existindo em nossos registros, até a presente data, Íatos que desabonem sua
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Cecília do Pavão - Pr, 2 ntí16 r oG t

Nome e carimbo do
RG:
CPF:
Cargo:

n
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Comprovante de lnscrição Cadastral - GICAD

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial V BARBOSA - AUTO CENTER LTDA - EPP

Tílulo do Estabelecimento MAXICAR AUTO CENTER

Endereço do Estabelecimento AV BELMIRO LOURENCO GOUVEIA, 918 - INDUSTRIAL - GEP 86240-000
FONE: (43) 3265-1467 - FAx: (43) 3265-1467

Município de lnstalação SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR, DESDE 08/2001

( Estabelecimento MatÍiz )

Qualificação

Situação atr"r f[!voo;f#[]r* 
NAcIoNAL / SIMPLES NAcIoNAL - PRAzo NAoAPLICAVEL,

Natureza Juridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principaldo 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
Estabelecimento VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4732-6100 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

4789-0/99 . COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO
Atividade(s) Econômica(s) ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Secundária(s) do Estabelecimento 4541-Zl05 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
MOTOCICLETAS E MOTONETAS

4744-OIO1- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

5229-OIO2. SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

lnscrição no CAD/ICMS

902391 68-16

lnscriçáo

029.1 69.099-82

744.699.599-87

01 9.695.559-98

Inscrição CNPJ

04.5í 8.620/000í -78

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

VALDINEI APARECIDO BARBOSA

MILTON TRINDADE BARBOSA

VANDERLEI JOSE BARBOSA

!nício das Atividades

08/2001

Qualificação

SOCIO.ADMINISTRADOR

SOCIO-ADMINISTRADOR

SOCIO-ADMINISTRADOR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

CoordenaÇo da Receita do E§ado

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Tipo

CPF

CPF

CPF

Este CICAD tem validade até 1410712015.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser conÍirmados via
lnternet www.Íazen da.pr,q ov,b r

W
?â,!Ary4

Õ

cAD/rcMs No 90239168-16

Emiüdo Eletronicamente via Intemet
L4l06l2015 8r51:44

J33



MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ : 12.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA,121, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA, CEP: 86250-000

A PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA
PREGÃO ELETRÔNrcO NO 2N2O15

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo
discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatorio da
licitação em epígrafe.

Lote Descrição do Objeto Marca/Modelo Vl. Un. Vlr. Total
o17 Filtro de ar Corsa Classic 1.0

ano2011 e2013 (9041 1732)
Tecfil 14,00 84 00

019 Filtro de ar Gol í 99ílMotor AP
1.6 Gasolina/Gol 1998

{o27.129.620.1)

TecÍil 24 00 96 , 00

027 Filtro de ar pá carregadeira
Komatsu W4200-5

Tecfil 119,00 1'19,00

028 Filtro de ar Pá Carregadeira
W20E Motor Mercedes Bens

366/A

TecÍil 114,00 228,OO

032 Filtro de ar Toyota 87 Mercedes
rt^-^ ral\ôDet t5 ouo

Tecfil 52 78 105,56

037 Filtro de Combustível Ducato
Furgão 2OO5 motor 2800 TDS

Tecfil 23,80 47,60

o42 Filtro de Combustível Onibus
lveco City Class 2009 e 2011

(2ee2300)

Tecfil 39,90 79,60

o47 Filtro de combustível RenaulU
Máster Ambulância 09/1 0

(7701208ô13)

Tecfil 35,50 106,50

051 Fíltro de Combustível Trator
MF 27 0 t MF 27 5 I MF 285/M F2 90

Tecfil 15,80 63,20

052 Filtro de Combustível Uno Mile
1.0 Flex/ 2006

Tecfil 11,40 22 80

056 Filtro Lubrificante Caminhão
Ford Cargo 1319 -2012

Tecfil 79,80 159,60

457 Filtro Lubrificante Corsa Classic
í.0 ano 2011 (93156310)

Tecfil 10,19 40 t 76

070 Filtro Lubrificante Toyota 87
Mercedes Bens 608

Tecfil 17,32 34,64

2@



MARCOS PAULO RUENDE & CIA LTDA
CNPJ: í 2.799.799/000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, í21, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA, CEP: 86250-000

1. TDENTTFTCAÇAO

MARCOS PAULO REZENDE E CIA LTDA
CNPJ: 12.799.799/0001-07 lE: 905.4í609-06

MARCOS PAULO REZENDE _ SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.696.4754 CPF: 782048.M9-72
AV WALTER GUIMARÃES DA COSTA, 121
FONE: (43) 3266-1141 I {43) 3266-1884 t (43) 9143-ffi74
E-mai I : apsantabarbara@hotmai l.com

BRADESCO
AGÊNCA:6101-8
C/c: 551438-0

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de
tributação de Microemprêsa e Empresa de Pequeno Porte, conforme
estabelece artigo 3" da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao
pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigaçôes sociais, impostos, taxas
etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento-

PROPOSTA: R$ 1.187,26 (Um mil cento e oitenta ê sete reais e vinte e
seis centavos.)

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no
edital): 60 (sessenta) dias.

NOVA SANTA ,240É. JUNHO DE 2015

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE
SOCIO - ADMINISTRADOR

RG: 5.696.475-4
CPF:782.048.449-72

xoL



inistério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
scretaria de Comércio e Serviços
epartamento Nacional de Registro do Comércio
JNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANA

A Sociedade MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, estabelecida na RUA ANTONIO FERREIRA ,

:qÃ SALA A, CENTRO, NOVA SANTA BARBARA, PR, CEP: 86.250-000, requer a Vossa Senhoria o

i ,ivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
/ICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006,

)odigo do ato: 315
)escrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MARCOS PAULO REZENDE

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

()EFERT 
Do EM _ljqTl_fin_

TA BARBARA - PR, 15 de Outubro de 2010

SUELI

^rltlh\ü

ú

GE NOMURA REZENDE

:rr

14t10t20r0

zo2
p ://www.dnrc. gov.br/Servicos_dnrc/form-dnrc/declaracaoME.php

,]

H,

gi

SECRETARIO. GERAL
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CN PJ : 12.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

ATESTADO DE CAPACTDADE TÉCNICA

A ANTONIO FRANCISCO RUY E CIA LTDA, inscrita no CNPJ

sob No 05.306.00UA0A1-02 situada na RUA JO§E MENDES DE MORAES, N"

144 - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA - PR, DECLARA para os devidos

fins que a empresa MARGOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no

CNPJ sob no 12.799.799/0001-07, estabelecida na AV. WALTER GUIMARAES

DA COSTA, N" 121 CEP: 86.250.000 - CENTRO - NOVA SANTA BÁRBARA

- PR, forneceu para esta empresa, óleo lubrificante, filtros, pneus, câmeras

de ar e outras peças para automóveis, entregues de forma satisfatória, em

perfeitas condições e no prazo estipulado.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, Íatos

gue desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

Nova Santa Barbara - PR, 11 de Junho de 2015

)-

CIA LTDA

ARCOS PAULO RÉZENDE A CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende
CPF: 782.048.449-72

L..'

,§

Antonio F

t@r:'.
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ : 12.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JOSE FERREIRA MENDONçA, inscrita no CNPJ sob No

í4.965.4t4144AL30, situada na AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS, N" 335

- CENTRO - NOVA SANTA eÁneaRA - PR, DECLARA para os devidos fins

que a empresa MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ

sob no 12.799.799/0001-07, estabelecida na AV. WALTER GUIMARAES DA

COSTA, N" 121 CEP: 86.250-000 - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA .

PR, forneÇeu para esta empresa, óleo lubrificante, filtros, pneus, câmeras

de ar e outras peças para automóveis, entregues de forma satisfatória, em

perfeitas condições e no prazo estipulado.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

Nova Santa Barbara - PR, 11 de Junho de 2015

erretra Mendonça
CPF: 769.264.009-20

PAULO REZENDE & CIA L
Marcos Paulo Rezende
CPF: 782.048.449-72

co\Ittl3
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lertidão hnp: I / 192.1 68.0,1 0:7 47 4/ stn/stnrcertidao.vierv. logic?model Mew.tp.

MLTNICÍPTO DE NOVA SANTA 3[P34114
ESTADO DO PARANÁ

9s.56 r .080/000 r-60
WALFREDO BITTENCOURT MORAES,222 - CENTRO

NOVA SANTA BÁRBARA. PR

CERTIDÃO NEGATIVA
N. 141/2015

I. FICA ITESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
M LTN I C I PAI, COB RA R DEB ITOS CONSTATADOS
POS'TEIII OITMENTE M ESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDI DO NESTA CERTIDÃO.

CERTIDÃO TEM VALIDADE
M RASURAS E NO ORICINAL.0/08/201

)
TMPOIITANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVB
À nezpxoe puBLrcA MUNICIrAL nELAI'Ivo A ItMI'l{IisA N,IENCIoNADA ABAIXO.

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCTA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCTAL: MARCOS PAULO REZENDD & CIA LTDA - NIII

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054 I 609-06

ALVARA

657

INSCRIÇÃO BMPRESA

6777

CNPJ/CPF

t2.799,799t000 r -07

BNDERBÇO

Av. Walter Guirnarães da Costa, l2l - Comércio - CcntroCEP: 86250000 Nova Santa Bárbara - PR

CNAE / ATIVIDADBS
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga,

exceto produtos perigosos e mudanças, internrun , interestadual e internacional

Ê̂q

t

U

\
I

I

I Nova Santa Bárbara, I I de .lunho de 2015

Di Tributação

"?o5lllnr-l1nt< rn.rnde2

Zacarias u Gonçalves

-^.rnc0f
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COMARCA DE sÂo lenônrmo DA sERRA -
Rlcardo José Antonlo Glunta

Dlstrlbuldor

mrpintr?tntt
Hfr&m.wil

CERTIFICO a pedido verbal da parte
interessada, que revendo em Cartorio os livros de Registro Geral e
Distribuição Cível e Projudi - Processo Virtual Nacional, deles não
consta estar se processando qualquer ação Cível, Fiscal, de
protesto contra alienação de bens, executivo fiscal Municipal,
Federal e Estadual, falências e concordatas e açÕes em trâmite no
Juizado Especial Cível desta Comarca, contra MARCOS PAULO
REZENDE & CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob no

12.799.799/0001-07, com endereço no Avenida Walter Guimarães
da Costa, n'121, centro, na cidade de Nova Santa Barbara -
Paraná. Do que para constar, expedi a presente ceftidão, com
busca efetuada no período de 20 (vinte) anos, e dou fé.

O REFERIDO É E DOU FE
S.J. da Serra 43 horas

Corrêa
Esc revente J u ra mentada

CARTültlii CIVÊL ri ANüXOt
bàc, ltrrortirito da S0,.re _ I)r.

Ricardo Jq_sé p.nlonicr Giunta
Éscrt\.rõo

cPF 7tl ú77.869_i 5

{ovA
00Nttrt

'-{h$S;i'r 'r''r'r

Rua Paulo Nader no 1 94, Centro, Ed. Fórum I 43. 32671 331 - r. 26, E} 86.270-000, São Jerônimo
da Serra, Pr.

/Ô - ricardooiunta@ibest.com. br

^!06

t
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
stsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - SIARCO

CERTTDÃO SIMPLIFICADA páqina: 001/ OO1
CertiÍicamos que as inÍormaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome
MABCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMpBESÁR|A LIMITADA

Número de ldentiÍicação do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0690410-3 1 2.799.799/0001 -07

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

25t10t2010

Data de lnício
de Atividade

Í 5/1 0/201 0

Prazo de Duração

lndeterminado

Término do
Adminislrador Mandato

Administrador

L
Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

121 NOVA SANTA 86.25G,000

Obleto Social
coMERCTO VAREJTSTA DE PEÇAS E ASSESSORTOS PARA VETCULOS AUTOMOTORES;
COMEBCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;

MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES.

50.000,00
(CINOUENTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R$
(CINOUENTA MIL REAIS)

50.000,00

Sóclos/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

no Capital/Espécie de

MARCOS PAULO REZENDE

782.048.449-72

SUELI SOLANGE NOMURA HEZENDE

01 9.31 9.929-75

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n, 123/2006)

Microempresa

do Mandato
Participacão no capital (R$) Espécie de Sócio

40.000,00 socto

10.000,00 soclo

Situação

REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

12106t2015

Último Arquivamento

Data: 06/10/2014 Número: 20145989780

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CURITIBA - PR, 12 de lunho de 2015
1 5/338929-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

1
,

I

I
*tfr*

Para veriÍicar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pÍ.gov.bÍ
e informe o número 153389290 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Documento Assinado Dtgitalmente
Junta Comercral do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001-99 zo7

/) (.torqn.^dd.6d.(dft..m
/ / (.ô'doo.lo rd(ruroN-Eúl& r{i&E d. rddDn.rfu &';;,#ir;ffi"r Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPAR

r..'^., i'.^lô^^hôr^iâl 
^r ^^r, 

h./^ô*iÍâ.d^

Endereço Completo
AV. WALTER DA

d{ovÀ



g0r

iyu:r

:rrr 18:i1 tl:' , :à1!l:ilfi* i1,:";.1àr

&ã{h,
1i. I

i
ã${f-lm }§N3ZBU Õ"1{1Yd

i t0Z êil §.tqÊ]nfli sp à,4

's§lr\ tS Lüe Çiuê$rulsut tsllrasâJd ç ureursss sspÉisli."ro3 ê solsniuissü r.ils:Eisâ "totÍ g

*lu ârÀlírrl§ut e;uaserl op saç§rcod'srP BE lÂrsÜ

tüãJlpi§q3 §§u',anb §e,n§*ep s|Êu,êp §E sÊp€r+ll?ul urãcâuBlrrrâd :vüNnsã§ v.Ifl§Ítvl§
{ís*arsr'tl

'{6ô'}4Ê}'000-0gz98 dã3 ud - ertsqieÊ elues EÂofr; or}üê} i.et o iJ Et§o:) ep sêSreurnfJ
laãe6,EpÍnêÃV a "eieçl ssatsu.ia *p *Sawpu! o ope:êilv Ê?t-1 :VUtI$flUd VlfiSnvl*

salumôas sep§neit
se u*3 §Fo+p sp ls,39Ê (}terluo? l1ês o rE*l}lpâui 'iÊl3D§ ülÉJiuô+,ep ogêer*ge ep relrtcrtrrud
ütÍJ§{I}nrlsti! êlsÊ ;qd ar'1o*a:, ALü{tüiigZ ép o*§sês i:rg oq=edsap ;çrd 'eçtp06gçetp
o'$ gos çuered op opPi§3 $p iei*rilrroS ciuftr uitÁr e{J openrnb.le le$os Ôlgiluo}
ur+3 '€0t.613â '1 'ÁÊ§ 'UBi '0ü0-üSe sÊ dã3 Ud " çreqies elues e,qêN Õrlua3 V ptps

L*Z o't| ejls"uaj êu{}}uv ÉnE e êpe§ rr:*, Sttl -Y$t'IVt3 3 3Of'l3ZIU Olnvd §D3UVt1[
aF oÇfeu|iüoíâÊ's qos 

=.rr§,orr§ spÊpâtoüÉ Ep §*tuêr,üduoe sclãCI§ '{gOOatCl 'l *18Ê'}}E}

00ro§e g8 dl} ud - BJBqre§ elues ÊÂoN ü.rlu33 '§Çpunj 661 ru s+ryr5uo3 sau"ral
têtJB§gU €ns e Êprtllsrluop ê ôlr:êplss§ '(â6 §'üe sp 'f,s§-§ 'o* i*J Bu ãs€q ulü* 'rd
- ?q!IIn3 üra §plllluê 'udlds§ 8"§1g,gtç'g +u 9u â 'gt-6e§'êtt'ÊtG'*ü JrjS '§lcJêrirsa
op '08§t ãp oJqnIÍIô êp 60 ura sp!3seu 'sua8 ap og3Éiedâs ap a|urDau urã epÊ§Ef,
'ud * tsueuEtt etrues êF lelnteu ejlâlrspJq '3oN3z:lH vxn]§oN 3sN\no§ fl3n§ z

üÜ0-0§3's€ dÉ3 xd - BrÉqreã E}.i€§ *^§l{ +J}u§} :âÚpuni 6sí *u saaleà*c.g
gsrii§l s§,üe*-s?,Erl§ 6 ÕpgífrgJ:.lrêF- a aluaprs-eü 'i;,S'g't+ +Êt ,S$§ S .'u rêl eü ê§€q uIoS
'ud * 'eqil{rfr3 ,rL}s ê$liluja 'uiJl$§:§ '?-si} §$s Ê .j}u Ê ll §?F *t/0 t8r :icj? 'st3.}§tÀIff}

§Ê '?/âi âF ôJfãiâfaê.i p fe uJê cp$ser: '§uêÊ up oç§e.iecag ap aur6ag rus ape§e3
'ud - êlrês 8p oujtuçrar oES êp tÊrniÊLj 'oríêil§Êrq 'ãoN3u3H olnvd §oSuvHl i

'Ivl3og 0-LvuÂÍlrG* 30 ov*vHíd"Iv v.uElr,lffud

§tr !O«I1BI"'üS/'0[ fdht0
3St - vüL-r vr3 ? 3GNãZ=H otnvd §$3u§t1t

L§ ÊiJ

YUn§üN
*?

r-ãf}§

w.r{vs vÀ$h





EoT

)o

Vrj.qfl

r,l'.;1,.

ve.Nl/S VÂOlt'

'{§st *p ür}auBr ãp a'Hd * B}EqrsE *}r,!E§ BÂüN

:*qâÊ* r{r§ oluââsru}s-{rl alu.assr$,E üleülsss ssp€}êJ}uo* e *c1*+f trÍ!6ÊB,r.triâIstsa rcd 3
§i§ê{un:ilsu} alucsa.rd 0p sâçàt§odslp *x u,ro*

urslplloo oçu anb selnsnÊix steutsp êE seper€ltÊur uJârêüÉurlãd :VeilnS3s Vlnsny-1§

'itü§§iââ ',1 'Í§€'t"lE) 1§-t"§0ür6§l s6/ Er a ota.:rG3 fdl'Jü flp ojstxn* e *n§ üprlã§
"Llozlttss êp sÊssss ure oq edssp,ed '0ltHtgl,l0í oü qos Fupied op opêl§B op
IETSJAUJ§II8lilnr r§Ui eu opErrrnbJÊ 'lê1 0§ 0lÉJl1r*3 ap ag*e;aue e:raur.rd rp oqleÕaq?3 ou
eH.rElsuÊ, ght00s/8r f,'?*t 0t l"dN} op oraunu o opÊ3srlÊ.r s3{J :vxlaÍEtud vln§nvl3

:+aru1n§as sElnsnelo 6ç tti§?
qp;ffia ep oçüe*eUe ÉJlãr&lrd BnÊ E igsslpoul 'lgrooc ülçjitros ap çpàe:alte s'p rslri+{li*d
spi€ur:Jlsuf âtsê rçd a*1os+r i;CIel4/6c êp âçssÊs u.r* oqs*dsÊp rçd'grtieÊ,§i[*e
ô:u qüs §§s§jêüa *lptupd ã o t0ui0i,çê ôp og§§ês ius o.rls§d*ep lçd '$ütyt,s*ou f F §'Ll qe§

çüeied op Õpels3 op lerirÉrrJo3 elunÍ' urr,Àl eü cpenrnbre lsrcos olelluos uroS iZ00Al3C
'lt'Â§6 ttãi'oüStlgeg8 dll Ud - eigqrÊB BiuçS erroN oriuê3'tZ[ s'u elssS Bp

saêrBujllr§, raçetrÀ 8$üêÀv € âp§ rrr03 3*5t - yol'I vt} ? 3ailazã§ Q'lnvd soluvtil
ap ogâeutr,uouêp e qos et16 enb epepa,ros ep seluauodiuros §origs '{ZOeZlep 'i 'lS6'UEi
0O0-0sZ'98 d3t Hd - e:eqrgg Elu€ ÉÀoN orluaê '§oÊunj âSe '=u eeílie5Ír*g §êula1
SEIJ?OSU m,8 s ãge!|,larlt sÊ ê §luspl§êU ',{L6 â tU êp 't09 S ou r§1 BU â§eq uJs} 'Jd

- eqll'unf, Luê oprlrura'udldss B-§r8gtE9 ,u üu ê'st-6e66t[gtc +u jctS'of)rêrrlos
ss '0*§t sF o.lq*tncr §p üü ri.[ê ss!§seu '§§a§ çp c§seje{Ía§ êÊ ô{Á§*tu wa EpSssIl
'Ud - euerreH EIUSS ap iernleu 'Êlíâir§erC '3C!N3Z3H VUfiHüON ãgNVlO§ l13n§ Z

\,

"güü.üsz:ãg d33 Ud - €J€qJeB etues EÀoN Çrluâl '$opuíu ôâã 'ou sa4râuog
§âurâl *e,r€"e2 ÉâU I opÉi}l}!tr}§p a a1u?psê {;g'â::g7 âp 'Ê0§'Ê 'uu tê'l €u eseg tJrCI?
ugd - erytltç tlls ep!*1trrê',Hdlds§'?-çttg§S'ç LrU ê'íá-fitr8?028r Jd3'*,§râür§:
üp 'eC,S*. aÊ oii+;'saet êp tg u,â cpssêr; '§t,l€fi sB o úerpdas sp aut,ôau üiê spÊse3
'sd * Brr§§ ãp §ltrlrsçrêtr o9§ âF telnlêr.J or]§l!§Êjq ';t{lN3ããu o'lfivd §$3uv}tl I

lvt}{}§ 01vu$*Õs a0 0yivu3rr,? YCNn*ãg
á* [§s0r6§1"6êi.'e ] rdN3

ã$t - vofi vr3 B ãoHãzau o'rnvd sosHvw

1.0'stc

;t-]rÊatr:iffiY

i],.,

vHn rc{}N §$NY']SS, rltfr§

j'I



or7
"w€i5ftri"Ilà33§
rrlli*lçiaislrst§

s
.ãi

êpu§c8x"-rr

!^.6*' I

"püãzãU 
olned 3ê3]É!{

*

'e Loe sp orraJâÂ§, âp tz ''Jd eJEqre€ etue§ 8ÀÕN

'§etÀ tâ ulê oluaunjl§ut al§â§êJd a §EulssB sopBlelluos ts §ôI§nÍ u!§§E trrajel§ê rod '3
'oluãunrtr§u! âIrlÊ§srd üp §êq§rÊ.sd§rÊ §Ê {.ttü}

rijêJlprlos ü*1, 8fib seín§neF slEr}rêp §e §eFersllsul uraââueuJêd :vCINftâ3§ \nft§fiv1§
' lÊu§r3*uJ§,lu! § Isdlcl unufl €lu |' l*ílps}§sl*Iu I

'sÊ§,les Êp üuerÂapoJ âUCIdsuê.ll § sâ.to}ou$lns s§$tiaÂ sJ?d sop*§sêsss 's**âd
âp 31§ríâr?n sÊrau,ro3 Ê.led E#rd*rã ep olsíqo o opsrãl{e e3lJ :vul3[tilud v'IÍ]§f]v'I3

:sslurnsas §Bln§nEp sB trros spjsf,e
ap le§o$ §+BJluÕ} nê§ 0.rs3$p8*r 'lÉ!3Õ§ §lejluoc êp oBâ€J*ll8 êp rqnSued oluâi,"irrul§ul
êl§s Jgd ê&e§ar 'eLüuzoíeo âp oE§sâs iüê outBd§tp Júd LÊÁ§!çozLOz ou EÔs çu§rÉd §p
opel§3 üp ieÍãJâuro3 Plunr eu §F§ lnbre tErcos olEjiucs ep §?.*erêlÍe eJlâârêl a I tozll tiõs
§p sg§§t§ Lir* §r.{â€d§âp rüd ü/[rae8[ 107 ou qo§ ?uerÉd op §psl§;l Ôp lP§rsuro] E]uftf'
Eu sp*Álnh.rE 18Í30§ ülHrtuoâ êB Ê§*eJêi{E eirârrjud â' 0t.$ílüil§e §p oç§§ê§ utê s{..3§d§Fp
rçd 'g*l*Sg$Ity o"u qo§ çu?]ed *p opB}§§ op l§târãr§Ê§ Elunf uu su spÊr\lntlJE

lE!?s§ *ls4u s uroc 'ie00zr3l'll'16§ ?J3)'00009198 da3'r3 ejÉqrEt etue§ eÀoi§'*jtuã3
Lt[ ct§s3 Bp §s9rerulns rs]Fr1Â ÁY É âps§ uroc - 3]t vGLl vÍs B ãcNaã§ ê'lÍ]vd
§o3uvgl§ ãp §ç*eultuouêp E q{}§ 83!§ §ílb âpepÊFs§ Ep sê]uàu§duor so§ç§ (e*ggrü,*
't 'Isê'He oss0§zgB de3 '16 ereqJEã slue§ eÀoN §Jluêâ §§pu|1657 senleSuos têtlJâ-l
ssueis3 E*§ e ope!íroSlrop ã ãluapsêH '{16'6'ge aF 'â0§'6 'ou !âl eu âssg ura= 'rd
- eqitrn} {riâ oprlrur§ 'Hdid§8 § çj*,'gí"§ I 'oü su â'çl 6.e§ 6lü 6t0 "au Jd3 'Õrsrâ{t}*3
op '0Ê§Í. ê'p orqnlno §p ô0 uI€ *p!3§Bu '$uaq êp ê$á*isdã§ âp aur,§âr ura *ps§st
'rd euEuEll eiuE§ ap lErnlEu 'erâlr§erq 3üH3r3u vuíl$loN l$Hv]o§ l]ãns z

'00o0§u9Ê,dãã 'Jd erÊqr§ã eluB§ Erlofiê'§4u40 'sopun;662 §*Áiã ílos
§êu.re"j sêtr*ref en6 e opsll!§lursp s aiüêp,sa5 'i/6'S'ÊU *p '§Ê§-S "ou fê'I Bu êspq ilro;l
'ud * Bq§ilfr} nr§ Bpr$ua -udrd§ 

F §t| ssg s' g'u § 'ã1. sff g?0 ã8á Jd3 'oi§r§we
op 'fl.Sl" âF olrârâ^ej âp pU rljã optgseu 'suâq ap *EÉeredas ap arul6a"l ulê *p".§Ê3
'ud * ejjâ§ Bp ou{uçJêf oçÊ ãp le]n}Eu 'orlE!§erq '§GN]zãu $'Invd §o§§vl,[ 't

1Vr30S O.tVUátrrÇC ;tc SVSVã3I']V V§t3SHãt

I0 1000 66t,66/ Bt rdr.It
3ís vg-Lt vr3 B 

=ütt3z3u 
olnvd §ocHvlll

\r,

!0 st:{

ud

1



l!



T17

ãOH=Z3H YHfiSION n3n§

44
?

ãO!'t3Z3x O]nvd §O3HV*i

vÀoh'

'xd * sjeqlçg

"*1,!êu;rulsur eiu*sa:S op s*çSrsodsrp ç*
ujüs ruejlp§s 0gu ÊRb §e$§fiçlâ qeiuÉp §E §BpÊJôllpu! Êts38rrsuüêd :epun§*g 8ln§nH3

r0*seÍ?

:IVNOI3YNUSIN} 3 lYilCIVT§3§3lNt'1YdISIN NHHSTNI'SVÔ§YüN$ }
§G§O9rU3d gOlnGOUd Or33r='V, âUV} 30 OIUYI^ôOOU 31EüdSNVHI

.. \,

:sYl.ãítÍü10rr
3 Svr313r3Õrorirt V§ríd sotuÇ§§$§v § svá3d ãc *r3HV^ v ür3u§l4rÊ3

SüI§. PÇt i

E*i§Çit/

§Vt'N3

;sepEululjf,ssp irt!§§Ê ue3+ esajdüra Ép serf,lu?uÔ3ê §êpep!ryle sE '0luElrÚd
'ss.rü1oulo1Í"rÊ §olnc!âÂ âp Élu€âêrü üç§sJÊdaj a CIgsuqlnuêril êp §oáf,\rãs * t0fiCIasf
:3VN3 êlurfrsês o E§ajdr$ã ?p êIa{q$ üu re}§uü3 e B§sEd:?rfâtrljd eln§nqâ

rsêlurnBêÊ s€$§nBI3 §B t§§3 spJ0ce êP lel§os olsliuoc na§ o le§!,!p§uj
'lrlq§§ olB$ljoc êp oÉarÊllE ãF rEÍniíuÉd oluçr$arl§ul âlçâ .l$d ãAlo§êr 'ül0z10L/§l *p
ogsêss urs oqsrdsêp Jod 'goiff$sgfrtet? ou qos euered op opgt§3 ap tetsrêtuü} Êltlítl üür
Eu 0Êe^rnbjs telcôs alÊrluoc urü§ 000-0§e'9s dã3 'Hd - ÊrÊqrçB eluEs e,1oN 'ürluâ} 'lãt
'âu 'elBôXr ep §âçJêulnü JâltaíV\ -ÀV eu epâ§ u}Ô3 '

ãffim êF oçáeu*r.rouep e qos plr$ Ênb lelxJslüoir âpspêllos Ép sâ,tuâuoduoa sa:+çs
'0ffi-o§'e'gg ;d33 'Hd - sjEqiÉg glue§ eÀÔN urâ 'o4us3 '§ôFüí§ '66ã o8 '§aÂí*ãi.rss
§aruê-l §srre§s? eng ç Êpell!âlrÀrop a §luêpr§êr 't{6'§0'Êã êp 'tgg'S ou lâl EU â§Eq ritsi}
uci - Eqil!.n'?3 urê Eprilure'udtd§§ Ê-§á* *i§'9 ou su â §i-*26'61.t'$t0 ou JdI 'o13r?utü3
op 'âgÊ1. âp orqnlna ãp 60 trrâ op}*§eü 'suÊq êp üÊ*eredas ep êur!6or o qo§ ÉpBsr?
'Hd - EuErr§liy çluES âp fejnleu 'E,rqrserq 'ãcl{ãz?u \FunÍâíG§ ;l$Nv'fQ§ l-13í}s 

.e

'S§q-S§U'9S:d3il 'Ud - BieqJçã slrr*§ eô§N uja'Õilüs,3 '§§pun, '6ôí eü '§âq§*usflt
sâürâl s8Fe3Êz e*u ? opsltlã:ilop € ãluãFFer '{{.6'6§'Êz êp Ê0§'6 'au !ê[ eu êseq wori 56
- Eqliljns u,s BplFtxã 'ucl1d§s - ffiÁi'gôg'§ ou 9u â zI*sft'8f0'z8L ou Jdil 'üF]grxo,
op 'tÁsl. aÊ ajrsr§Àê, tp rz §§ opt=§Bu '§uôg ep og*ejed*s ap *wr6§J o qo§ opBsEs
'§d - Brr§§ Êp orrrltrçrêr o$s êB tBrnleu 'orl§l!§BJq 'ã{If{itz§u o'}nvd §üsuv&1ü 't

1Yr30§ êtYUrHo3 3§ OVãVU§r1V VÁUVfiú

3* 1000rÉsl,'s6l'ã t oN :fdlt3
§§r, - vorl vt3 3 3or.I3zãu o-Invd sosuvtll

vluvÕN,]ãã§
'§}E§lruOrnç

so.1nâ,ãÂ 3drr3$waq, üySvrrvdãu 3 ôyÔN3ln{'rw 3* s§âr^uãs

vluYoNn33§

VlUVOl.lntãS

"1YdrüHr§d:§38C1üv{0rnv
s*"lnclãÂ vuvd §o^o+i soruÇ§§ã}v 3 §v*ãd ão Õr=uvÂ v üt3uaôt03

sdtroY*,§3§r0

!'§tJ

i

tl
Lt

tt_.



-,*+.. r*1".W

rtuJur;HvÀ5 ãi,
VÁ{âÊ'g*tl§r$5§ 

= i:tirri,i=

k



fl-T

1ÕN3ZãU 
"brnHüii

3SNãZ3U ÕInvd

t-l3

\
bi0f i?í.1 í)iítrt"Âia}#s ãp çü 'UcJ * EJEiiJeÉ alue§

'§luaurftJlsu{ a}uasêid sp ssq*issdsrí} §e
ulüs u.js:ts,los sBu errb se1*snsls srÊursp sE sÊpe§tleur $â3sueLurod :epunÊag BlnsnetS

s3H0rCIHio.lfiv
§* I üi) I liir :i{1 \.,} ir.iy33rru I'gàvxv*.tu ; cy}l; I j-nNYi,\ ta sc*nrlls :riuvü§n3§§ t 11nn7âh

§Y-:-;N*J.üft 
=s!ü,'r"tli3*rülÀ{ 'vuvd §*ruÇss3cv 

= 
gv3=a *c srrtJVii v.tl}}rã$io3 ?ftiyc?{n53§ scí 1"is!. :

S?UCIôl {Orí-rY §ô'1f}3lãIr
\iHY.i §*Âüil §ÕlEÇssâ}v 3 §Y*§d 3c §13àJvÀr- Õtlu$f{s3

*YâH3§§{ {3dtJ"

:opelu.tsardü LutÊss Éllrl
'*sa*Ju3 sp su3ruigu§l3 sêpÉsl^liy ap orpenb o 'ul§$V '*l*uolrsuislür ü lenp*l§*J*1ul
'1ed1r1untuatru1 're*uep**l a *cso§pad solnperd §laâxa 'e$;r3 âp orrç!ÂoF*H
*podsuerl- orrJ$o oirJosâp '"ZSZ0â6p* 3VN3 o olullxâ B3iJ :B;lêtu,rd ÊÍ$$ü*fí,

:s+iurn§+s selnsnels sB r-ilü) $trJmE sp lÉ!ãas üJBJlui?§ {is§ o r*SiJtpi} ri
'ler3ss Õlertu*t ap oçâeralie âp ;eln*iued ÊtruâLurusil! olÊa :gci a,tlosa; '0l0li*1.;ÇZ
êp $€§s§s u+ oqcedsep :*d 't*[]0G§0ZL1- *u q*E gu?red op ôpel§3 op terarauro;l Ê]iinf
ruut cr.r.:penrcb:e fEtse§ sisjlilo§ ru*s 00ü-0çe-gs d33 'ud * EJÊqJç§ {i1ue§ EÀÕ}J '§Jiiiê}
.Lll-o§.Et.§ÇJ€p$ô§JeLuln§rê}leÀí\./.VeuopêsLÀlÚx'

§lfi§ãffi'tã§ffi *p oç*eu1ulüuôp E qos e-rrô anh 1e1u*uÍ+t âp€Sê13cÊ Ep *aluauadu"r**
sorsçs ,00fi"G§e'98 d=i 'ud - eleqjgg êlues PAON 'oiiuêü '§opun} 'Ê68 ou 'sa,r1esu*Ü
sêrÀÍ*J sÊi;oüEf aflU E eptstilotrrrop ê alusprsâJ 'il"ê'S0.âA âp 'üü§"6 ,:u lê! eu assq ru**i
Hd * eq[1jr]3 rruê Êpllltijê 'tJdlcl$S B-qt§'gt§'§ q* SH â gÁSAS'Êlü'610 cr: Jd] 'or]j?Liloo

ôp "08S1 âp oiqnlno ap 60 r,â sprs§eil 'euêq +p ogie;edãs êp au*,§o: o qos Bpçse3
'§d r: Éue:refll €lues êp lernleu 'Errêltselq 'ãdt*lãZãE VHÍtlllüN ãSNV1§§ l1ãn§ e
' 'ü*êtCI§e'§s d:}'Hd - eiaql?B Êiue§ e^üN 'ô4u*3'§Ôilun}'ôsê ou 'san1e5u*a §Êl.li'ã"l

sxy*owI en§ B üpÊtll3ttu§F ê ElrrsFi§êr '(l§'60'§A ãp 'Ê{iS"6 "ru !êt eu a§eq ul*o} Ud
* Êql}Un3 i#ê Bpllturâ 'Ud/d§§ - 

''-çir'üS§'§ 
eil 

=U 
â ZÁ-SPâ'8tO'Z$I 'oN ilJJ 'or3rêrr-râ3

{"},íi6t ap üJl8JsÀâ, âp fí ulâ op§§eu '§uâü êp oEâEJ?dae ap aur16a: c} g** *pe§§§
'U.j . *rrãS ep ourugraf cçS êF ieifil*u 'üríêírserq 'ãEt\tE?=§ âlnyd sÊ3gytÀtr 't

-rvl3u^§ $IYUJ"f'l§* 
=$ 

*v*vu3r1v vr§tnO

t* lü0êÍEêt'6s/'z t oN ;rd|{}
ã6i - Vü1'M3 § ã§N=Z3U Olílvd §OãUYtll

ivdlàrit8d

:lY,§3

\,

JTI

' ;.'. .,,1::'

B

I





Çt7

Í5-é4'

NttN03
vÀ(}F

) 'Usl 'F{*qs rçtrdçr op
§0Êc1§§tÀr 

-§§lünb 
sens ãp JoteÂ

(eâofir*a'í*0rl.'I*E's ü'l
:#g) ?lusülrsd t*lBequÕi.opáere$e E -selsp oBssa? B s$s?.,1eêr s§ 'spüe,ãíl*w;o;
'apuaa ç *ep*d es oç§1*rnbe en* e a;*d elsuçiêêrd ap o;;a.r$ a *.rd a t*çêgpr*o*
*p *puppn§l utã,icpe.mêesse Rall urenb € '§!§ç§ o4no op oluãulllrlssuüâ o u,ês
sssegJs| g Beg.lêlsuerl no $Eplpas :as aÇlapod ogu ê srã^rsrÀjpui cgs sBionb sV uS

(g§$At*e 'lt'I&6 'ue) 'u$ar"ltrÂrr$€put * ççÕetnp sp
oeers nÊs § 'ü,Lse sp o;grlln0 êF,ç10 r$§,§sp€pin4ê sens çrelsrur êpepãlrcs v - p

'sâJol*uJ*lnt/
sqrcJêÀ FJEd sêUçssâssy e se§+6 ap e1s;ÍateÀ §r3rêr.{r§3 $as ate{qo ô sâ

ic*ause '§§$'L 'a?-1titü§ztâ3 '1il 'lEB ue)
Sü'SâG'CI, ÊU 000'0t sEisnb êp au , âpr.r*zês BJnurcf{ a§uepg gang

Gs'§*s^üê $H SüS 0ü selonb ãs oN êpus"âH CIffied §osreltl
t{*oogs scl+d 'ô{ed oF alu:ê.J"}t}§ epêol,rl ua oIB êlgeu

'eptrzrya.r§elu1 ' epe+ '1ea.r (tunq) oç'i sN leuiluou roleÂ ât sei$n'* 'tililI §lüôflbui$)
üüü'09't"u" splplÂtpi tÊssr iftu elusnbu$) S0'00ü Ss gU rês fersCIs ye1$e* Ct r{

tzoozicc 'lt 
-rg§ 'Ir?i

,*Ü*,-s§u.98 d§3 ud - sreqj*ã elues er.oN
"or}(Ia3 'v çi§s '1,*ã ou BJlaJrsJ GÍrroiuv ênH #u o11;*1u.rap',ê êsâs Ê*.âi â vot.t Ylô
t 3{I§ããê§ S:InVd §C}9HVt,lt telreuajduiê êujüx o qsÉ g"re.r1ts apspcÍ3ü§ \, §f

sBlfisflel3
salurn§as sts âlue{paul 'pp?lÍr-url epÉpâr3os ÉGrn uiêrqrlsuü: (AüggíOO 'l 'l66'}re} "
:0*0-§Sí'SB dg3 Nd - Êisq;S$ aIUüS erssil tl.;* :o;1u*O lsopufti §€f au. sa*traÕuog
§§lr}a:l §euggez ss)ã e üpefl,3lixop 3 aiuap{§êH ud - eqll}rn3 Lils tpr}lur*'Hd-ds§
'ü-ç/S'g[S]$ 'Eu OU Bp e.rope;oei a 'çá 6eq 6tÊ.'6f0 ,o* Jd,3 'ottlêÉtso op 'SÊ6]
sF clqnlÍ:ü sp sü urê oprs§€u '§uãq ap oçáerrCe§ +p awr$a; o qos BpBseS 'Ud
* EUBIr§tt\l Blue§i ep lslltiÊu 'eiiâfl§€r{tr '3CH3Za}J VEÊfü§tl ãS}lVlÕ§ llãnS'Z

ü00-092 9s d33 Hd
- eJs§J9g Elues E^ÔN Lilê 'OrlusS ',§opunl '66e air sanleàuo3 §ãujal §er.re3ez snu
e operlre!ürop ê aluaplsâU (fO O eZ ap 'C0ç'6 ou tü't eu êseq uot 'Hd- BqglJnS
Blâ +Pl{ur* 'UdJd,$S '?.91}'§§9 § ou SH '"2/-6?F $F§'[BI ou jd3 'CIrsrÊtl,o3 op
'ZL6L ap ortarâÂ*f 

"B 
?e wa og-rseú 'çuag sp oEúeredeg ap aur6a; o qos EpesBJ

'ud-* erlÊs Bp üuiruqrsl oçs sp tBrnleu'or{ÊÜsBjf{'aoH3zãu olfivd sCI?uv§tl'L

vtuv§=udtltã SctvGSrãI§ :3c oY§ln#J.§,?'t§5 3ü olvHrNo3
-tYr30s orvulNoc

vGl] Erü § ãütqãzãu ü'tnYd §osuvw

i..,..'.,"-,':'"'--

ir,r*rtot
oçà*z11r"t6atru1 r;ad e,.iilç*rei;rtrrir:s iuâpuo(Jsci

cE Ellrlsêi ê üt3Çs epes êp ep8Êtl1q?§ucdsat v *s

V





*rr

I
t

Ç

ffi$m

'opalltE^al âluâLrrter?êcisa oÕue1eq ru? Ppg:}$flan 'aEsntosai ?p ÊlPp
'*pep*rc** êS fEfilÇ{trl.r1ed oçÔec}i§ ell Ê§Bq urü§ upepln§; a op-e:nde ,ç;as

s*:***rj sí1ês âp lülêÀ o '{s}elueãsêuetÀrsr is}otrss {s}sp no sêisãp êÊs§.,§}ril
oráI§§rxÊln no ;ar,1sscd opuâ5 oçft; 'zedesur e ã ÊJü §êãÍ1§ 'gGjrap€Ll ss txos
âFapFriÊ Ên§ çJpfiutluoc +pspêpo§ e 'o!$*s:enb;enb ôpsllFJcluf $0 ÚruBSsJEj Eç

" *+1u*u11.rcd ça.r*lu aureln§s"r ssgÕisodalp sE separn,lêsq o',*:oqe1 §*d..
§p o$lll E 'lgsu§uJ EpsJBer ?uln iBxtl *opJôcB lunü.rss a? 'cç.lapod eâ13€§ §s I t

'§o:*ss €o sÕpol.lod epeur*sc ten;*Jiuçr *Ê,áelaiie tsiuerpêJr 'ti*uçpuedap
*.iln$ ** lEillj reqâai no JlrqE '*dlilet r*:rbienb e g.lapod apep§pü§ v Gl

'(ZOtf:ãa'gt§' b1t€ â # §'Eá0:L §'r§'L
1§*JB}'€sâ; § JüJ opnÊnb sarope;lsrut{JÊe *steu§ísàÉ} s sBIuÉã sE ÊJeos oç'rerÕqllêp
solsç§ $s 

"Bt*os 
srSl*Jâxa +.p cur,*it?l $e saiurn§*§ sâ§ãrÀ ,oitenb soN o6

(t0,üíI§ê '§.$s'L
'yx) 'sepernde sep.r*d ss ssJ*ní sc 'çai*r:h sess ap GE*JodoJd eu '§oi:Çs soe
üpu§qffi "ss$r"tQus+ê opElltlsÊJ *p c*r.ruleq oÊ â lslu§rutrled o5,uei*q op 'ou?luâf.ul

op oçôaroqsp ? opuêpâ3ord 'o?àertsrunupÊ Bns ep ssprcBqsnf seluoc eie1saJd
JOpB4ÉiUruJp€ 0 'orquazÊp ap Lc ura 'lBrco§ ofc!3Jêxa EpGc ap ourtuj?I ov çÊ

orsçs *:lno *p o*§ezuorne ** ';EJJã::? Jffi"fhl'l-I:t US;ÉtX-TffiJ
ünrÊ* u*ãq 'solaãrlÊi +p Í'lo selsqonb sap lanb";anb gp Jo_Â ; ,rua efas eaeôp€Lrqs
Jrulnssa nÕ íeÍ3O§ os§aJâlur OB §eUuEJI€§ sepEpiÂllB li.iê 'oluEluê oU opBpâ/\
'ieueseldruâ ãrsüu Õp osn o operilolnÊ rope,$slullupe ap sa*Si*qgl* â sarapod
§ü lltsã '3üãfAZElU OTnVd s63êVílt çiãqe+ spepâr*sÊ ep cig5erlsJulr,ipe V aí

e0 slt

vtuY§SHdrt§;I §QYü§r§üs §ü §§*tfiIlr§rao ãü ürvH"Llt03
lvtâ$É âj"vuÀlrt,c3

v0l^-r vr? ? 3git3z3u o'rnvd s03uv!1r

v

I
At

I



çr7

3üÍ.132ãU §Ufi lílüf'Í ã*r'r§-10§ f ]ãfI§

ãff N3Z*U SlriYd §Õ*UY*lô

jlEÉs'

'o,iüA sS ãIqÍUnO *B gÍ. 'Nd * e.,Êry?E Biuts e^oN

'§elÀ Ê* ut9 siu9ilÍ*Jl§uf ÊIuô§a"rd o {r}Eür§'§ç sope}ErF,lo3 a ç+}snf {§t§§E ui*rÊ}sâ;od 3

a1e4r.r*c ãlÊâF s+lirellrl§sr sag*e$rma ã soliêr1p sop Ç1ilêurpdune
o ã c{§l3laxa Id Ed - eJrss Ep or{rlu+râf *Es âp êoratüoa sp a.la, o s$ü}o EstJ }t

sp §€q*êier ÊB B.rlu.üa, 
.fr3§i11*Lu# tg.t 

S"'#oIffi*-.,H"§'Ç§*X- J,ã:;},f*
surêi§ls o elgro* 'reytdcd eluJoug§ê €,B.ilu*g fio 'ele1nãâd '{:çs$írorr63 t}rusqfie no e}t6d
'og&flJeÂald ep'"retruatrr,|e, êrüu3 :od no :socriqnd so6:ee e ossase o 'âluêlr.ret.relodual

anh epule 'êpâÁ anb euad * 'ElãF sollêJ8 sç r{o§ 'rrõJ8.i}irosua aç rçd no 'l€uluJ$a
ogüeu*puos üp apnp!À rêtê ís 'lersedsa lel tod 'aÊepãrlos ep sçáells!ül{.upe E Jê}Jaxâ
ep seppedari Õçls qu anâ qF '!êJ ep seued sa qos üleieFap.s,eJsBÉJl§ltjrüpv gCI Ê1.

(uooalcc 'Lg0'I "lJ? a 8I0'|, "us} 'oi3c-§ n*§ s o€àeia: lrrê *. losêr 8s spepê130§
u gnh uâ sowã ,§QJlfi§ u:s epel+pe erâ§ slusr$pat*rd êuÊâ&l cr - o3run oie.lBeleg

c0'§{J

vrtv§3udÍlrã ã{rv§ãrr3s§ Es üYàlni{r§}{,üs aü srvuÀf*ü3.IYI?G§ 
OJ.VUÃNÕã

Yütl Vr} E ãÊtttzãx o]í]Yd §oâ§vtÂt

. :, "'âf*li:i:tiâi: ;i(1 i)' rf§! *$r*i :.êicislâr$
- : : r-ilr;.' :', ilil;:i'i4iiLã,\§

r-r :' :1;-,.r ,; i;,. ,:1 :l 'ds:l útjj$its+f +.SI$X'S. }
vr.*luÜl,rü1 3c rvilorsqx vÍ3Nlsv

YtiYHY{r *4 ]l}ãHãt{r}} } } i'rílf

\ilÀ.(}1'



1C|/ffiÍ2015

^

MíNISTÉRIO DA FAZENOA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

Nome: MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA - ME
CNPJ: 1 2.799.799/0001-07

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 tribúários 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 certidão, válida paÍa o estabdecimento matriz e suas filiais, refer+se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas nas

a!íneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei # 8.212, & 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidâo está condicionada à verificação de sua aúenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://urww.pgfn.fazenda.gov.br,.

Certidão emitida gratuitamente com base na Conjunta RFB/PGFN rP 1.751, deAZfil2014.
Emitida às dia 1010612015 <hora e

Válida até

Codigo de

Qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento.
OE54.2ABE.AD22.93DF

2t2415.

2J6

CERNDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELANVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA
ATIVA DA UNIÃO
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L-W
PARÂNÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

c(:iíERNC 0ü a§.rÀÊc
sffiütW

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í328349í-38

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: í2.799.799/000í-07
Nome: MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadua! inscrever e cobrar debitos 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 descumprimento de obrigaçÕes tributárias acessórias.

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Inlemet
ww,,r.fazenda. pr. gov. br

08/1012015 -
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

fnscriçãoi 12799799/ooot-o7
RAZãO SOCiA!: MARCOS PAULO REZENDE E CIA LTDA

Endereço; RUA ANTONIO FERREIRA 287 / CENTRO / NOVA SANTA BARBARA/
PR / 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe 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: A9/A6/2OL5

Certificação Número: 1480111306170

lnformação obtida em LO/O6/20L5, às 15:08:01.

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

o8l07lzoLs

2J3



10/0tr2015 Cornprorarte de lrscrição e ê Situaçâo Caesfal - lmpÍessâo

§ec*it* §ederal

Comprovante de Inscrição e de Situação Gadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

"*.*?J.ilb'u=J5lüXTin" 
E DE lâlii,;ffi"*NúMERo DE lNScRlçÁo

í 2.799.799/000í -07
MATRIZ

CEP B,AIRRO/DISTRITO

8ô.250-000 GENTRO

ENDEREÇO ELEIRÔNICO

dig itaí.contabilidade69@hotmail.com

ENTE FEDERATtvo RESpo.tsÁ\rEL (EFR)

NOME EMPRESARIAL

MARCOS PAULO RUENDE & CIA LTDA . ME

TÍTuLo Do ESTABETECTMENTo (NoME DE FANTASA

cóDtGo E DEscRtÇÃo DAATMDADE EcoNôtvttcA pRtNctpAL

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

cóDtco E DEScRtÇÃo DAs ATMDA0ES EcoNôMtcAS sEcuNDÁR|AS

45.4'l-2-OS - ConÉrcio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.20.0-01 - Seryiços de ,Danutenção e reparaçáo Ínecânicâ de veiculos autornotor?s

cóDtGo E DEscRrçÁo oa NarunezeJuRiDtcA
206-2 . SOCIEDADE EiIIPRESARIA LIIITADA

LOGRADOURO NÚMERo

127
COMPLEMENTO

AVWALTER GUITSARAES DA COSTA

MUNIC|PIO

NOVA SANTA BARBARA
UF

PR

TELEFONE

(43l 3266-1743

CADASTRAL

srÍuAÇÁo CADASTRAL

SÍUAçÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2O14.

Emitido no dia 1010612015 às í6:03:í8 (data e hora de Brasilia).

DAIA DA §TUAÇÃo CADASTRA
zil$12010

DATA DA SITUAçÃo ESPEC IAL

Página:1ll

ATíVA

Congulta QSA / Capital Social 'Voltar

"2J3
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CERTTD.IO NEGATIVÃ. DE DÉBTTOS TRABAI,EISTAS

ME (MATRIZ E FILIAIS)Nome: MARCOS PÀULO REZENDE e CIA LTDA
CNPJ : L2.799.7 99 /0001-07
Certidão no: 105988876/2015
Expediçã
Val-idade
de sua e

o: às t5:27:LB
l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que lBRcos pAULo REZENDE É crÀ r,TDÀ - ME (tÍÀTRrz E Frl.rÀrs)
, inscrito (a) no CNPJ sob o no L2.799.799/OOO1-07, NÃo coNsTà do
Banco Nacional- de Devedores Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no 1-2.440t de'7 de julho de 20LL, e

na Resolução Administrativa no L470/201,1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. jus . br) .

Certidão emit j-da gratuitamente.

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

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

emol-umentos ou a recolhi-mentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Traba.l-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.

6/1,2/2A75
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MARCOS PAULO REZENDE & ClA LTDA
CNPJ: I 2.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, í21, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA, CEP: 86250-000

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAçÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARI\
PREGÃO ELETRÔNrcO NO 2412015

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrito no CNPJ no

12.799.799/0001-07, sediada na AV WALTER GUIMARAES DA COSTA, n'
121 - CEP'.86.250-000 - CENTRO, NOVA SANTA BÁRBARA, declara para
todos os Íins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de Pregão, que está sob o regime de ME/EPP, para efeito do
disposto na LC 12312O06.

NOVA SANTA BARBARA, 24 DE JUNHO DE 2015

AULO REZENDE & CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE
SOCIO - ADMINISTRADOR

RG:5.596.475-4
CPF: 782.048.449-72
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MARCOS PAULO RUENDE & CIA LTDA
CNPJ: I 2.799.799/000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Eletrônico N" 24120í5 - SRP

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o No

12.799.79910001-07, sediada na AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, n"
121 _ CEP:86.250-000 - CENTRO, NOVA SANTA BÁRBARA, DECIATA qUE

não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menorês de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partu de 14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.1O.99, que altera
a Lei no 866ô/93.

Nova Santa Barbara - PR, 24 de Junho de 201 5

PAULO REZENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG:5.696.475-4

CPF:782.048.449-72
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MARCOS PAULO RUENDE & CIA LTDA
CNPJ: í 2.799.799/000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Eletrônico No 24l20r5 - SRP

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N." 2412015,
instaurado por este município,que não estamos impedidos de licitar ou
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente,

Nova Santa Barbara -PR,24 de Junho de 2015

PAULO RUENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Ad ministrador
RG:5.696.4754

cPF;782 MA 449-72

lej





MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: 12.799.799/000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, No 121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA. PR

DECLARAçÃO DE TNEXISTÊNCn DE FATOS IMPEDTTTVOS

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Eletrônico No 2#20í5 - SRP

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

12.799.79910001-07, sediada na AV WALTER GUIMARAES DA COSTA, no

121 - Nova Santa Bárbara, dêclara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Barbara -PR,24 de Junho de2O15

COS PAULO REZENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RGr 5.696.4754

CPF:.782.048.449-72
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: í2.799.799/000í {7
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:121 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Elêtrônico N" 2412015

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

12.799.79910001-07 por intermédio de seu representante legal Sr: Marcos
Paulo Rezende portador da Carteira de ldentidade no 5.696.4754 e do CPF no

782.048.449-72, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório
Pregáo Eletrônico No 2412015, 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 afinidade,
até o terceiro grau de seryidores, 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 Bár'lcara.

Nova Santa Barbara -PR,24 de Junho de 2015

ARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG: 5.696 475-4

CPF:782.048.449-72

1."(3
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AV. MARECHAL FLORTÂNO PEIXOTO, 7927 LJ. 12 BOQUETRAO

CIDJ*DE: CURITIBA - PR i CEP: 8167{)-(}00
CNPJ: 1 3.545 -473.0ü01-16 ,' JNSC. ESTAtr.: 9O556148-06

pneeÃo rlrrRôrurco Ne 2412015

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

7927 , U,12 - Boqueirão na cidade de Curitiba - PR, CNPJ/MF sob ne 13,545.473.0001-16, Fone/Fax: (41) 3075-

721.0 13076-7211, e-mail: lukauto@hotmail.com foivencedor do pregão acima especificado dos seguintes itens

abaixo relacionados, nas seguintes condições:

ITEM

45

ã

esnrcrncnçÃo QUANTIDADE UNDIDADE MARCA
VATOR UNIT

Rs

VALOR TOTAL

-Rs

02 Unidadeo2 Câmara de ar t4/17,5 (Dianteiro) Tortuga Rs 90,89 Rs 181,78

08 Câmara de ar 900 X20 t2 Unidade Flexen R$ 84,99 RS 1.019,88

20
Filtro de ar Kombi 1.4 Total Flex

2008 /21772962071 06 Unidade Tecfil Rs 28,49 Rs 170,94

2t
Filtro de ar Kombi/ 2001 1.6

Gasoli na I gnição (217 129620-1)
02 U nidade Tecfi I Rs 42,99 Rs 85,98

OZ34

Filtro de CombustÍvel Caminhão

Ford CArgo l3l7 -2010
(BG7X/9N074/AA)

Unidade Tecfil Rs 38,69 Rs 77,38

40
Filtro de Combustível Kombi 1.4

Total Flex 2008 6Q0216511C
06 U nidade Tecfil R$ 1s,64 Rs 93,84

Filtro de Combustível Ônibus

Mercedes Benz 2009 L 0812
(A9794770015K71

o2 Unidade Tecfil Rs 65,81 Rs 131,62

46

Filtro de Combustível Ônibus VW

15- 190 ano 2011
(9054115 10027) Utilizando
pl ncn?'l

02 Unidade Tecfil Rs 62,09 Rs 124,18

53
Filtro Hidráulico Ford 1"20001

1998 X 10 MWM 6 Cilindros
01 Unidade Tecfil Rs 10,68

55
Filtro Lubrificante Caminhão Ford

cargo 1317 2010 (BG5X/673tlAAl
o2 Unidade Tecfil RS ss,99 Rs 111,98

60
Filtro Lubrificante Ford t2OO0/

1998 X 10 MWM 6 Cilindros
03 Unidade Tecfil RS 32,3s Rs e7,0s

109

SAE 10W. Balde c/ 20 litros Para

sistema de freio e diferencial e

transmissão veicu lo pesado
05 Balde Lu brax Rs 190,99 Rs 9s4,9s

(Três Mil Sessenta Reais e Vinte e Seis Centavos) Rs 3.060,26

2Já

Rs 10,68



Prazo de validade da proposta:60 dias

Prazo de entrega: 05 Dias.

Prazo para Pagamento: 30 Dias.

Local de Entrega: Conforme Edital.

Garantia: Conforme Edita L

Optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

adquiridos

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

* Garantia de 05 (cinco) anos Contra defeitos de Fabricação

Curitiba,06 de Julho de 2015

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL

Agência 3020-1

Cônta Corrente 31937-6 M Ntz o ARAT

RG:10.117.444-1

13 .s4s.47 3/000 1 - 1 6-'I
074.L27.859-66

LUKÁUTO COMERCIO DE
PNEUr.tÀTrcos E PEÇqs lTDa

RtA tiÂL E.ORI^NO IED(SID, DZ,
BoQUEIRTo

lge er.ezoooo - oJRrrrBA - ptf,rtt I
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LUKAUTO - COMERCTO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) KAUE MUNIZ DO AMÂRAL, brasileiro, solteiro,
1310511989, empresário inscrito no CPF/MF sob
identidade RG no. 14117.444-1-S.S P.-PR. residen
A, Terreo, Uberaba, Curitrba-PR, CEP 81560-330,

2) LUAN MUNIZ D0 AMARAI-, brasiieiro, solteiro, nascido em 06/0411997,
estudante, inscrito nCI CPF/MF sob no 080.532.699-58, portador da carteira de
1A.211.927-4-S.S.P.-PR, residente e domiciliado na R. Diomar Wambier,
Uberaba, Curitiba-PR, CEP: 81560-330 representado por sua máe MARGARETE
AMARAL, brasileira, casada comunhão parcial de bens, do lar, inscrita no
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.81560-330,

RESOLVEIú, 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 demaÍs disposiçÕes legais aplicáveis à espêcie e pelas
cláusulas seguintes:

cLÁu§uLA PRIMEIRA - NoME EMPRESAR|AL, SEDE E DOMIcíLto: A sociedade girará sob o nome
empresarial de LUKAUTO - coMÉRclO DE PNEUMÁTtcoS E PEçAS LTDA e terá sede e domicilio
naAv. MarechalFloriano Peixoto,7927,Loja 12, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP 81670-000.

cLÁUSULA SEGUNDA - FlLlAlS E oUTRAS DEPENDÊNCIA§: A sociedade poderá a qualquer tempo,
abrir ou fechar frlial ou outra dependência, no país ou no exterior, rnediante alteração contratual assinada
por todos os sócios.

GLÀU§ULA TERCEIRA - OBJETO §OCIAL: A_sociedade terá por objeto.a exploraçáo do ramo de:
coMÉRcro A VA,REJO DE PEçA§ E ACESSÓR|O§ NOVCIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES,
CCIMÉRcIO A VAREJo DE PNEUMÁTIcos E CÂMARA§.0E-ÀR, COMÉRCIO VAREJISTA DE
LUBRTFICANTES E GOMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS.

cLÁusuLA QUARTA - tNiclo DAs ATIVTDADES E pRÂzo DE DURAÇÃo on soclEDADE: A
sociedade irriciará suas atividades em 23/02 12011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e
integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

socro {%} QUOTAS VALOR
KAUE MUNIZ DO AMARAL 90.00 54.000 54.000,00
LLiÂN MUNIZ DO AMARAL 10.00 6.000 6.000,00
TCITAI- 100.00 60.000 60.000,00

clÁusuLA sExTA - RESPONSABI!-IDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada socio é restrita
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social,
conforme disposto no art. 1.052 da Lei '10.406/2002.

cLÁUsuLA sÉnMA . cESSÂo E TRANSFERÊNC|A DE QU0TAS: As quotas são indivisÍveis e não
poderáo ser cedrdas ou transferidas a terceiros sêm o consentimento dos outros sócios, a quem fica
aosegurado, ern igualdade de condiçôes e preço, o direito de preferência para a sua aquisiçáo se postas
à venda, Íormalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçáo contratual pertinente.

Parágrafo único: O socio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deve rá 40e9-'*n=.'gnotificar por escrito aos outros socios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que e

@deveráo fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificaçâo ou em prazo maior a'' e

*,Ffr?L{iá*".
maior, naturalde Rio do Sul-SC, ffi"mnmf
ne aru.122.859-66, portador
te e domiciliado na R. Diomar

critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessâo das ;-: Ie
quotas se fará na proporção das quotas que entâo possuÍrem. Decorrido esse prazo sem que seja Ç- *o
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas

cLÁusuLA orrAVA - ADMTNTSTRAÇÃo DA SoCTEDADE E uso DO NOME
administração da sociedade caberá a KAUE MUNIZ DO AMARAL, com oá
gerir e admrnrstrar os negocios da sociedade, representá-la ativa e
judicialmente, perante orgãos púbficos, instituiçôes financeiras, entidades
bem como praticar todos os demais atos necessários à

40,

àtio

e

+

?

H,

tjil, 2015interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome rial

Hulda
ê6t0í.

223

Ir.



§

§



' LUKAUTo - comERcto DE pxeumÁrrcos E pEÇAs LTDA
CONTRATO SOCIAL

Íolha'.2 de2
§ í."- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outro socio.

§ 2.o- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
operaçÕes a serem praticados.

cLÁusuLA NoNA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os socios poderáo de
retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposiçÕes regulamenta

cLÁusuLA DÉctMA - ExERcícro sooAL, DEMoNSTRAÇoES FtNANc
DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercÍcio social, coi
administradores prestarão contas justiÍicadas de sua administração, proced
inventário, do balanço patrimonial e demais demonstraçÕes contábeis
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, todos
os sócios 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 Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de
cada um. Nesse caso será observada a reposiçâo dos lucros quando a distribuição afetar o capital
social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.o 10.40612002.

GLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA - JULGAMENTo DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
término do exercício social, os sócios deliberarâo sobre as contas e designarão administradores quando
for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIçÃO DE SOCIO: Falecendo ou
interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Nào sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos socios remanescentes, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedade, à data da
resoluçâo, verificada 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 oÉctMA TERCETRA - OECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara,
sob as penas da ler, que náo 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 que 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 relaçôes de consumo, fe pública ou a propriedade.

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

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

curitiba - pR, 23 de fevereiro de 2011.
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Representado por sua mãe Margarete Hamisch do Amaral
KAUE UN DO AMARAL
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22i05t2015

MINISTÉruO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVtDA
ATTVA DA UNÉO

Nome: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP
CN PJ: 13.U5.4731000í-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, e 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

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 abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas nas

alíneas 'a' a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n98.212, de24dejulho de 1991.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lnternet, nos

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

Certidâo emitida com base na Portaria conjunta RFB/PGFN rP 1.751 , de 0211012014.

Emitida 12015 <hora e data de Bra§

Válida

Código idão: E586. D E24.8128.2963

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http://www.receita.fazenda.gov.br/Adicacoes/ATSPO/CerüdadCNDConjuntaSegMa/ResultadoSegVia.asp?Origem= 1&Tipo= 1&N l= 133í54730001 16&Sen... 111
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
GOV€RNO DO ESTAOO

t.cí.6d. & E.[Õú

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 013í74681-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.545.473/000í-16
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, certiÍicamos 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 mprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida mento Gratuito

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

Página 1 de 1

Emitido via lntemst Públi@ (1il0512015 11:52:45)
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