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, 
MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
~~~r;a;FS~~~~~352.166/0001-56 - CAD-ICMS 90529098-37 
Fone: (45)3256-1239 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 83/2020 

o abaixo assinado, SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF 
sob o n° 662.558.219-00, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.100.969-3, na qualidade de 
responsável legal do proponente SIEGMAR SCHAAB, inscrita no CNP J/MF n° 14.054.953/0001- 
47, Inscrição Estadual n° 90529098-37, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor EDU 
ARDO SCHAAB, brasileiro, solteiro, comerciário, inscrito no CPF sob o n" 079.555.999.26, por 
tador da Cédula de Identidade RG n" 9.387.267-3, expedi da pela SSP/PR, Rua Dr. Bemardo Gar 
cez, 303, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, é a pessoa por nós 
designada para acompanhar o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob 
n.? 83/2020, com autorização para, em todas as fases, representar a empresa supra, tomar qualquer 
decisão, inclusive: a) apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no 
Edital e em seus Anexos; b) entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a documen 
tação de habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a 
redução dos preços ofertados; e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso adminis 
trativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre 
a inten~ão de fazê-l~; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

O presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Mercedes-Pk, 15 de setembro de;:}J 

~ U7~/ Si:t::'sChaab 
Titular 



, 
MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
Siegmar Schaab 
CNPJ/MF N° 12.352.166/0001-56 - CAD-ICMS 90529098-37 
Fone: (45)3256-1239 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2020 

SIEGMAR SCHAAB, pessoa física, nos termos da lei equiparada a pessoa ju 
rídica, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 12.352.166/0001-56 e no CAD/ICMS sob o n" 90529098- 
37, com sede na Av. João XXIII, 911, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato represen 
tada pelo titular, Sr. SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o 
n? 662.558.219-00, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.100.969-3, expedida pela SESP/PR, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Bemardo Garcez, 303, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, 
da Lei n? lO.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Mercedes-PR, 15 de setembro de 2020 

~~/ 
Siegmar Schaab 

Titular 
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NOME 
EDUARDO SCHAAB r; ooc. lOENllOADE/ ÓRG. EMISSOR 'UF~ 

~387267-3 SESP ~ 

ro: CPf r DATA NASCI_""~ 
~79.555.999-26123/09/1991 
~FlLIN;Ao 
SIEGMAR SCHAAB 

NEIDA CECILIA VASSELAI 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA 

DeCLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. 
Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná 

o Empresário SIEGMAR SCHAAB, estabelecido na Avenida João XXXIII, 911, 
Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, REQUER a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e DECLARA, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nO 123, de 14 
de Dezembro de 2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Mercedes - PR, 29 de julho de 2010 

,__ .' E MERCEOES - PR 
:1JlÜi\hCIP\O De a presente cópia 

CertifiCO qu d cumento origmal 
confere com o o 
, Mercedes-PR ~~ _ 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 
DEFERIDO EM _, __ , _ 



• Mi!"\istêrio do Desenvol1imenfo, Indústria 6 Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produçoo 
O.parlamento Nacional da Registro do Comercio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

i 
. DOMICIUADO NA (LOGRADOURO .. rup.av,etc.) ---- .• --.- .. - .•. - ............• ----.---. i NUMERO { ',' 

:.1 RUA DOUTOR BERNARDO GARCt:Z . 303 , ' 
;.lCOM'PLEMENtÕ .... -.--. ··-·-·-·-r~~~~:;ITÕ ---l~;~~~ .. _;~~··---· i~~~~~~~hl.1 
:'+MUNICIPIO . ·}ÜF----1""" . ~ _:~..:_ l 
,'lMER.~_,=-~~_~._. .. ._._ .• _ _ . __ ~R ! 
:- :: De.clara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro da empresário e'reqúerà 
: . Junta Comercial do Paraná . . '. .. 

, ::~ êÕ6iGÕ~~~fiY" ·I?~~~~~.rofÃ'f(r"'·"'···" .. _ _... -- ---·-:-- .. -TCODIGO ~08~ENTO y~~g~i8l8EVENtO' -.. .-.. . -.--- .. -- '-~~ . 
. ·fÓÕ"Ri'õ DÕEiiENTôtOifscruÇ'ÃÕÕÕ-EVÊNfÓ-----· te DIGO 00 EVENTO ~ . 

. ~NOME EMPRESARIAL I ... -.-----, --- •• _. -- .-.. .-._ •.. - ...........................• - ......•.... _ ........••..•••........ - •.• -.---- .. -.- .. --.-- •. --.----- ... -- . 

. j SIEGMAR SCHAAB 
'lWGRAOOURO (rua,av.eh) 

., AVENIDA JOÃO XXtll 
.. - ...•... ------ - -- êEp· .. ·-·_-·_-·_· 

85998-000 
Pai. 

BRASIL 

.~ C OlGODEATN1DAOE 
ECONOMICA 

(CNAE Fi.scal) 
Aliviáade Principal 

45.30-7/03 
Alividades Secundárias 

45.30-7/04 
47.32-6/00 
33.14-7/11 
33.14-7/17 
33.14-7/08 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, tratores e máquinas agricolas; 

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos, tratores e máquinas agrícolas; 
Comércio varejista de lubrificantes; 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem. pavimentação e construção; 
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; 

. . a presente 
CeltlflCO que d mento origma\ 

confere com o ocu 

, Mereedes-PRd:J5.~ _ 



ANDRE DANUBIO KlAUS 
Rua Dr. Bernardo Garcez, 336, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 27.272.933/0001-94 - CAD /CMS 90744789-88 Te/.: (45) 3256-1787 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.º 83/2020 

o abaixo assinado, ANDRE DANUBIO KLAUS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob 
o nº 049.428.799-30, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.982.449-6, na qualidade de res 
ponsável legal do proponente ANDRE DANUBIO KLAUS - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 
27.272.933/0001-94, Inscrição Estadual nº 90744789-88, vem, pelo presente, informar V.Sa. que 
o senhor GELSON DANUBIO KLAUS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 
347.566.559-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 13/R-714.112, expedida pela SSP/SC, 
residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, s/nº, Quadra 04, Lote 05, Bairro Loteamento Pio 
neiro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, é a pessoa por nós designada para acompanhar 
o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n.º 83/2020, com autoriza 
ção para, em todas as fases, representar a empresa supra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) 
apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus 
Anexos; b) entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habili 
tação; c) formular lances ou ofertas verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a redução dos 
preços ofertados; e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a inten 
ção de fazê-Io; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

o presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Mercedes - PR, 10 de setembro de 2020 

Titular 



Secretaria da 'liero e Pequena Empresa 
Soorot.ri. d. R.dnn.Unção e Slml,nncaçiio 
Pel,arlamonto de R.~15Iro F.mllresarial e Integraçân REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folha ..• I t 

- -_ 
,C\II',RO!lr inr-, T1H{' .\1.- \1,1)1) RI t,h' kl 1111 I \lI'IU'" \ '11tl 11.\ ~I IJ! J \.01 11\ 111111 """"_h,, "w,'''',· ' .: , "" .• 1 .. ,,,,,,,., hl,,', 
XXX XXX 

'10\.lf. 00 Ut"RF.s.\RIO (conlph:IO, sem lhtc\'ilmn.\j 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
:-;,\CIONALII>AUl-: rSTAOOCIVll 
BRASILEIRA CASADO(A) 

.;Exn I RWI'IF. Df. RENSUc •••••• , 
Masculino Comunhão Parcial 

III,UOIl{(pai) (mác} 

GELSON DANUBIO KLAUS I MARIA ANTONIA POERARI KLAUS 
'ASCIDU I::M {d.Ju de ,,~ifl'lc:nl(l) IOENTlOADI:: (mimem) 

10:;;:: 
l;F I CPf(""""".) 

21í/02l1986 03245356217 I PR 049.42&.799-30 
'\1 "('U'I\)() IR (Iorou de' elll.lno:i~·:\11 . ~lm,nLC: 111.' ~:3:s.odc: men.or) 

\.\X 
[)()MlCll.IADO NA ILOGRAJX)UIU)· tuD. av. dei IW"f.RO 
RUA ROMANO GROFI' I ~ IQ 

( 'OMrLEMUNTIl IIIAIRROIIlISTRITO CI;P COOiOO 00 MUNICIPIO (Usodajuntl t'ol'l'l«çi:al) 

XXX RES_ MERCI!OF.s I 85998-000 006330 • Mercedcs 
\IUNK:IPIO 

r';R Mcrcedes 

declara, sob 95 penas da lei, não estar Impedido de exercer stivldade empresária, que niio possui outro regislro de empresário e requer: 
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO I'ARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

('OOIGO E DESCRIÇAO DO ATO CODIGO E DESCRIÇAO DO A TO 
1180 -INSCRIÇÃO XXX 
CODIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO COOIGO E OESCRIÇAO DO EVE~TO 
ORO (I) INSCRIÇAo XXX 
N{)~1E D,If"RgSARI,..1.. 

/lNDRE DANUBIO KLAUS 
" ()(jRI\OOUROlnu.C\'.CIC) rnll'w RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ 3:1f\ 
( ""PI.f.MENTO rAIRROIDISTRITO CEP CODlOO DO Ml'NI"PIOtU~ dajuntl C'omcn:I:!IJ 

XXX CENTRO 85998-000 0063~0 - Mercedes 
\IU~I(, rio Uf rAIS (ORRllllIIIIH,O'1I D(I,·\f.\1I1 

Mercedes I PR I BRASIL AD,KLAUS@HOTMA1L,COM 
I'ALOR OOCAPI AL· RS IVALOR 00 CAPITAL - (.., ""."', 
50.000,00 cinqüenta mil reais 

l ( DIGO DE ATIVIf)AU •. :f-:('ONt \11(" .••• Oe«:rl('io.lo Objt'ID 
KN"~Fj5cali Comércio a varejo de peças e acessórios novos e usados para veículos automotorcs.Comércio a varejo de lubrificantes \livit.b.d.:I·MCil'oll 

-1530703 para veículos autornotorcs, Comercio varejista de linlas autcmotivas, Comércio varejista de ferramentas manuais. 
elétricas e não-elêtricas, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e insrrumeruos para uso agrieola.Serviço de 

\tI\'Í!bk xcunJiril manutenção e reparação de tratores agricolas.Scrvieos de manutenção e reparação mecânica de veículos auromororcs- 
3314708,331471 L 3314712. 3314717, veículos 
~S2000 1,4520003,4530704.4661300, 
.1" 12(>00, 4741500.4744001.4782202 

IH i I)F. INICIO DAS ATIVIOAOU NUMERO Uf.INSCRI('AONOCNPJ TRANSfERENCIA DE SEDE OU DF. FILIAL I)F. (' I USO DA JUNTA COMER('IAl ., 

l)f03i2017 XXX /J OUTRA Uf SIRE ANlERIOR ~~~~~ O I· SIM 
/ / OOVGRNAI.'OUAI. 3 •. NÃO 

:I.'\T/\ ASSINATURA I ~~7.;J·) /( &)/A-M' Firma Reconhecida ~ ON.'OJ/2017 
P.'lIAllSO ItXCLml\'O DA IUNTA COMERCIAL I \JClIIUIIU ,''W'",'Wut:'" 

DEFERIDO. PUBLlQIIE.SE F ARQL'IVI'-SE Al.TI:-- rll \~'..i.( , 

111111111111 11111 IIIIIIIIIIII~IIIIIIIII~ 111111111111111111111111111111111 
PR 1170000722nS 

PARA uso EXCl.USIVO liA lU,TA COMERCI,\L 

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2017 13:03 SOB N° 41108195752. 
PROTOCOLO: 171642856 DE 10/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11700908630. NlRE: 41108195752. 
ANDRE DANUBIO KLAUS 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 10/03/2017 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



e·· . 

. 

" 

Sccretarla dM Micro e Pequena Empresa 
Secreta ri. d. Racionalizaçào c Simplificação 
Departamento de Registro En'pr.s.rlal e Inrecraçào REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

- 
t.1 '-11 ;~j) 01· 11)1 \: 'II·I{' \(_".\() l){llU-(jl~ '1\0 !)I· \iI'IU'~ \ . 'Ud 11 \ ~I ul I ';X~\ r n .• \1 """,,,,,," '"""," " -Ó: "" ·,k""" .• I;{,," 
xxx 
'ClME 00 EMPI(t:SARIO fco"",!cto, sem <lt-rc\'iotura:i) 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
-, .. ,nONAUOAOE 

I"~~~~~~A) I1RASILEIRA 
-, , xo I RW'''é DE "E"stoe <>.""n; 

Masculino Comunhào Parcial 
I'JlIIO')f.(I'I3i\ (mk) 

(jELSON DANUBlO KLAUS " MARIA ANTONIA POERARI KLAUS 
\:ASCIOO EM Idal'.! de n;t((in'K'fltn) IDENTIDADE InurllCro) ,Ofglocnll.\VII' UF rp'ln"n><:n») 
26/0211986 03245356277 J DETRAN I PR 049.42R.799-30 

1 \IANClPJ\OO roR (IOrtlu de eml.nC:lt"lcl,)· '.(lIt'K'n(C nn (,3~dc n'lCMfl 

XXX 
DI)Ml(I1.1AI)() SA (l.()(jRADOURO· rua, av, ('I.:) ,,"''''''RO 
RUA ROMANO (iROFr 1219 

I O~IPl.".M",l'vT() _I"AIRROIOISTRrro CEP l nf1"i() D(J Mt.lMCll'U) (Lso tlJ Junta (.·('l~I\'nIJ 

XXX RES. MERCEDES I 85998-000 I){I(>.I~{I • Mcrccdes 
\lllNlClrlO 

Ill~R Mcrccdcs 

deelara, sob as penas da lei, nio estar Impedido de ex crcer atividade empre •• rta, que não possui outro registro de empresário e requer: 
.\ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

(.'00100 E DESCRIÇAO DO AT.9 CODIOO E DESCRIÇAO DO A TO 
liXO - INSCRiÇÃO XXX 
('00100 E DESCRIÇAO 00 EVENTO CODIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO 
OgO (1) INSCRiÇÃO XXX 
\"ME EMPRESIIRIAL 
ANORE DANUl110 KLAUS 

11)('RAO()UkO(TU4~\. •• k'1 I~U"ERO 
RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ 336 

t'()MPI.EMI!NTI) I RAIRRomlSTRITO CIO eu",,,o 1)0 .• tuN/(;1P1O IU ••••• J ••••• ('0"""".1) 
XXX CENTRO 85998-000 006330 • Mcn:cdes 
'" " 11"0 cr PAI.Ç (iJIH(llnlI11"l"f(i'II·~I'\1I1 

vlercedcs I PR I BRASIL I\D.KLAUS@HOTMAIL.COM 
\',\LOR DO CAPITA.L . Ri rALOR I)() ('APITA/'· 'po< ''',nsol 
50.000,00 cinqucnta mil reais 

I nOIGO Di; ATlVIDAI)[ l;(.'()N( " •. UCo\ lk<tfl(lII4> Obj~ 
fCN"EFi~l) pesados c veicules leves. Serviço de manutenção e reparação de máquinas para agricultura.Serviço de manutenção e \lI\-idkk Prin.:lfUl 

~53070~ reparação de máqeinas e equipamentos de rcrraplcnagern, pavimentação e construção.Serviço de manutenção e 
reparação de empílhadeiras. carregadores mecânicos. macacos hidráulicos. outros aparelhos para carga, descarga e 

\I'\lltbok S<cunJjnJ manipulação de mercadorias.Serviços de manutenção e repartição elétrica de veiculas autcmotcrcs: Comercio varcjis u , 
de lJolS3S, sacolas, 

11,\ T A. OG INICIO nAS ATIVIHAOES NUMERO IlE INSCRI, AO NO CNPJ TRANSfERENClA IlE ssoe ou ns FIUAI. nr 1"1' I uso DA JUNTA COMERCIAl. 
15/03!2017 XXX /J :7"'RE ANTERIOR 

1 
~~~~ DI-SIM 

I '11V'~''''''''''..... 3 - NÃO I 
!)\TA ,~SSI"Alt.'RI\ I ~ÇSI~ATU;:~"p' Í7 ~/)/ Firma Reconhecida ~ 1I~!O.nOI7 
r.\RA utO EXCLUStVU I'" JIJST." ",,,·ur: •• r. l- I vallUI lU IVltlllJ~U'';" 

DEFERIDO. rl'I\I.Il.>I.:r·"I~ r ,\ROI ~I\'E·SI·. "vrE\;TH 'A('A() 

1 1111 1111111111111111111 I~IIIIIIIIIIIIIIII 
I ------ PR 1170000722735 

I',\R!\ uso U,CLUSIVO I>A Jl;NTA COMERCIAL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2017 13:03 SOB N° 41108195752. 
PROTOCOLO: 171642856 DE 10/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11700908630. NIRE: 41108195752. 
ANDRE DANUBIO KLAUS 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 10/03/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



• 
S cc retaria da ~1icrll e Pequena Empresa 
Secretaria da RncionnJi7.açio e Simplificação 
Deparlamenlo de Regislro Empresartat c Inlcgração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

- - - :------- 
\1 \11 !to !l! tut v fill( \(, Ul )1) I{J" ,II-:() tJ~ I \!NU·S \ "I~I I) \"'1 I1J I"'U 1\\11\1·" '1""'''''',·"·"",,,,,.,,,·,,,,,,,,,,.,(, .10 

xxx xxx 
"'()M~ DO F.MPRf.sARIO tcoMrlc(O.:i('fTI. .1b1I.'\'iahlru) 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
'lA{'IONALIOA.OF. I"'" AUO crvu, 
BRASILEIRA CASADO(A) 

sexo I kEGIM , Do BENSU<.-.IoI 
Masculino Comunhão Parcial 

rllHooólpoil ,-I 
GELSON DANUBIO KLAUS I MARIA ANTONIA POERARI KLAUS 

NASCIOO EM Id:.u de IIl'l4'ink.:ntu) IDl!NTIOAOf. (nüm:M) I~~;;:~ UF rrF!nú"~,,,) 
26/0211986 03245356277 II'R 049.428.199-30 
HfA:-';C1PJ\()O POR. (forma de 1:1n3Jk:If»çiu· somente "" ,'.1.\Od" ,tltMf) 

XXX 
IX}MICII .• IAOO NA fLOORAOOURO. N4. •. W. ch:) rUMERO 
RUA ROMANO GROFF 1219 

('OMPl.f.MF.NTO 1 BAIRROIllISTRlm CEP CODIC"J() DO MUNICIPIO (USO da junta ('.cmcfcill) 

XXX RES. MERCEDcS I 85998-000 ()063~0 - Mcrccdes 
'I.'~ICIPI() r Mcrcedcs PR 

declara, sob 3' penas da lei, nâu "ta r impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro rel:lstro de empresário e requer: 
A JUNTA COMERCIAL 00 EST AOO DO PARA"A /I. JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CODIGO E DESCRIÇAO DO ATO CODIGO E DESCRIÇAO 00 ATO 
ORO - INSCRiÇÃO XXX 
('OOlGO E DESCRIÇAO DO EVENTO CODIGO E DESCRIÇAO 00 EVENTO 
ORO(I) INSCRIÇAO XXX 
S<)ME (~MPRI~SAkIAI. 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
! ()(jRAOOL:RO Inra.c\. CI(:) I'L"" "fl 
RUA DOUTOR BERNAROO GARCEZ ~.'h 

rOMM.F.MF.STO rAIRROIOIS'TRlTfl Cl::I' COD100 00 Ml:N!LIPIO IlJ~ daJunta CI,)lnct1.:1IIJ 

XXX CENTRO K5998-000 006330 • Mcrccdes 
\fffNlrlPI() Uf (AIS ('onRl"lo H UKn'WO(l ·\1'\11 I 

Mereedes I rR BRASIL AD.KLAUS@HOTMAIL.COM 
I'.\LOR DO CAPITAL· RS _CALOR 00 CAPITAL • ,,,,,,<,,m,,,' 
50.000.00 cinqucnta mil reais 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2017 13:03 SOB N° 41108195752. 
PROTOCOLO: 171642856 DE 10/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11700908630. NIRE: 41108195752. 
ANDRE DANUBIO KLAUS 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 10/03/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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ANDRE DANUBIO KlAUS 
Rua Dr. Bernardo Garcez, 336, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 27.272.933/0001-94 - CAD /CMS 90744789-88 Te/.: (45) 3256-1787 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 

PREGÃO PRESENCIAL N2 83/2020 

ANDRE DANUBIO KLAUS, pessoa física, nos termos da lei equiparada a pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.279.933/0001-94 e no CAD/ICMS sob o nº 90744789- 
88, com sede na Rua Dr. Bernardo Garcez, 336, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato 
representada pelo titular, Sr. ANDRE DANUBIO KLAUS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF sob o nº 049.428.799-30, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.982.449-6, expedida 
pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Romano Groff, 1219, CEP 85998-000, Res.Mercedes 
I, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 
4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 
Pregão acima mencionado. 

Mercedes - PR, 10 de setembro de 2020 



Secretaria da Miero e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

lImo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR 

o Empresário ANDRE DANUBIO KLAUS , estabcleeido(a) na RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ, 
336 , CENTRO, Mercedes - PR, CEP: 85998-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente 
instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos 
da Lei Complementar n" 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

• E!fedoc:umentofoi ge-adonoporlal EflllI"SFádl Paraná 

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2017 13:03 SOB N° 20171642848. 
PROTOCOLO: 171642848 DE 10/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11700908622. NIRE: 41108195752. 
ANDRE DANUBIO KLAUS 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 10/03/2017 
""W. empresafaci1. pr. gov .br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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~ [Po dJru ~~~ru ~®~ @ ~[N)1J®~ 
Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203 

Plantão 24h (45) 99952-6200 
Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR 

e-mail: Ip-pecas@hotmail.com 

Edital de Pregão Presencial n. 083/2020. 

ANEXO VI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 83/2020. 

o abaixo assinado, Laureci Paes da Silva, inscrito no CPF/MF sob n.? 
836.915.619-34, portador da Carteira de Identidade n.? 5.375.488-0, expedida 
pela SSP/PR, na qualidade de responsável legal do proponente L. P da Silva 
Peças e Serviços - EIRELI, vem, pelo presente, informar V.S.a que o senhor 
Gustavo Cavalcanti, inscrito no CPF n.? 080.160.329-31, portador da Carteira 
de Identidade n.? 10106918-4, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós 
designada para acompanhar o procedimento licitatório, na modalidade de 
Pregão Presencial, sob n.? 83/2020, com autorização para, em todas as fases, 
representar a empresa supra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) apresentar 
a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em 
seus Anexos; b) entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a 
documentação de habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalmente; 
d)negociar com o Pregoeiro a redução dos preços ofertados; e) desistir 
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de fazê-Io; f) assinar a ata da sessão;g) prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

fõ7.824.746/0001-69"1 
L.P. D~\ SILVA PEÇf~S f 
SERViÇOS - EiREU 1 
AV PI\RIGOT DE SOUZA, 752. .~ 

JO. PORTO ALEGRE - CEPo 85.906-070 L Toledo - PR J 
.5.375.488-0 SSP/PR 

CPF.8 

o presente Termo é válido somente até o final 

Toledo-Paraná, 15 de setembro de 2020. 
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI 
L P DA SILVA PEÇAS E SERViÇOS EIRELI 

CNPJ 07.824.746/0001-69 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário 
para EIREU, o Sr Laureci Paes da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Cível Rg n° 5.375.488- 
O, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no 
CPF 836.915.619-34, residente e domiciliado na Avenida Parigot de Souza n° 752, 
Apartamento n? 01, bairro Jardim Porto Alegre, na cidade de Toledo - Paraná, Cep 
85.906-070, na qualidade de empresário da empresa L.P. da Silva - Peças e 
Serviços, com sede sito a na Avenida Parigot de Souza nO 752, bairro Jardim Porto 
Alegre, na cidade de Toledo - Paraná, Cep 85.906-070, cujo ato constitutivo se 
encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob 41 1 0594583 1 em data 
13/02/2006, devidamente inscrita no CNPJ 07.824.746/0001-69, ora transforma seu 
registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a 
faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nO 10406/02, 
resolve: -c 

Cláusula Primeira - Fica transformada esta empresa em EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de L 
P da Silva Peças e Serviços Eireli, com sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes. 

Cláusula Segunda - O capital da EIRELI será de R$ 200.000,00 (Duzentos mil 
reais), totalmente integralizados através do acervo patrimonial de empresário 
individual. 

Cláusula Terceira - Alteração do objeto Social da empresa: O objeto 
social da empresa passará a ser: Comércio Varejista de Peças e Acessórios 
novos e usados para veículos automotores, caminhões, ônibus, tratores e similares; 
Comércio Varejista de lubrificantes e pneumáticos; Comércio Varejista de baterias, 
ferragens e ferramentas, de produtos de EPI e material de Construção; Serviços de 
manutenção e reparação mecãnica de veículos automotores, caminhões, ônibus, 
tratores e outros veículos pesados; obras de terraplenagem; serviços de borracharia 
para veículos automotores. 

Cláusula Quarta - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo 
da referida EIREU, com o teor seguinte: 

L P DA SILVA PEÇAS E SERViÇOS EIRElI 
CNPJ 07.824.746/0001-69 

Laureci Paes da Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Cível Rg nO 5.375.488-0, expedida 
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, inscrito no CPF 
836.915.619-34, residente e domiciliado na Avenida Parigot de Souza n° 752, 
Apartamento nO 01, bairro Jardim Porto Alegre, na cidade de Toledo - Paraná, Cep 
85.906-070, titular da empresa mercantil que gira sob o nome empresarial de: L P DA 
SILVA PEÇAS E SERViÇOS EIRELI,com sede silo a Avenida Parigot de Souza nO 
752, bairro Jardim Porto Alegre, na cidade de Toledo - Paraná, Cep 85.906-070, cujo 
ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob o número 41 
1 0594583 1 em data 13/02/2006, devidamente inscrita no CNPJ 07.824.746/0001-69, 
resolve por este instrumento particular, consolidar o ato constitutivo, de acordo com a 
lei 10.406 de 10/01/2002 e subsidiariamente pela lei 6.404/76 de 15/12/1976. 
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI 
L P DA SILVA PEÇAS E SERViÇOS EIRELI 

CNPJ 07.824.746/0001-69 

Cláusula Primeira: A Empresa adotará o nome empresarial de: L P da Silva 
Peças e Serviços Eireli, e terá sede e domicilio Avenida Parigot de Souza nO 752, 
bairro Jardim Porto Alegre, na cidade de Toledo - Paraná, Cep 85.906-070 

Cláusula Segunda: O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) 
divididos em 200.000 (Duzentos mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) 
cada, totalmente integralizadas em moeda corrente vigente no país, pelo empresário. 

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo ainda pela integralização do capital social. 

Cláusula Terceira: O objeto da Eireli será: Comércio Varejista de Peças e 
Acessórios novos e usados para veículos automotores, caminhões, ônibus, tratores e 
similares; Comércio Varejista de lubrificantes e pneumáticos; Comércio Varejista de 
baterias, ferragens e ferramentas, de produtos de EPI e material de Construção; 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, caminhões, 
ônibus, tratores e outros veículos pesados; obras de terraplenagem; serviços de 
borracha ria para veículos automotores. 

Cláusula Quarta: A Eireli iniciará suas atividades em 13 de fevereiro do ano de 
2005, e seu prazo de duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta: A administração da Eireli caberá ao titular Sr Laureci Paes da 
Silva, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, 
representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como 
praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos 
interesses e direitos da empresa. 

Parágrafo único: Faculta-se ao administrador, constituir, em nome da Eireli, 
procuradores para período indeterminado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Sexta: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de 
dezembro de cada ano e será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de 
resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula Sétima: A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante deliberação assinada pelo titular. 

Cláusula Oitava: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Nona: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedida de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima: O titular declara para os efeitos de enquadramento com 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006. 
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI 
L P DA SILVA PEÇAS E SERViÇOS EIRELI 

CNPJ 07.824.746/0001-69 

Cláusula Décima Primeira: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não 
figura como titular de nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o fora da comarca de Toledo - Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato 
constitutivo. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina digitalmente, o 
presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, EIREU, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a 
cumpri-Io em todos os seus termos. 

Toledo - Paraná, 16 de julho do ano de 2020. 

Laureci Paes da Silva 
Titular - Administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa L P DA SILVA - PEÇAS E SERViÇOS EIRELI consta assinado digitalmente 
por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

83691561934 LAURECI PAES DA SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 15:28 SOB N° 41601033438. 
PROTOCOLO: 203731905 DE 21/07/2020 15:34. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003163105. NIRE: 41601033438. 
L P DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 23/07/2020 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compxovaçâo de sua aut.enticidade nc s respectivos po r c a í.a , 
informando seus respectivos códigos de veri f t cação . 
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Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR 

e-mail: Ip-pecas@hotmail.com 

Edital de Pregão Presencial n. 083/2020. 

ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE MERCEDES-PR. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2020 

L. P da Silva Peças e Serviços - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n". 
07.824.746/0001-69, neste ato representado, por seu representante legal, o Sr. 
Laureci Paes da Silva, portador da Carteira de Identidade n.05.375.488-0, 
expedida pela SSP/PR, e do CPF n.? 836.915.619-34, DECLARA, sob as 
penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n.010.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Toledo-Paraná, 1 5 de setembro de 2020 . 

...- rvu: ,"I'/" 1\ 69;1 , ,n07 . 24~r14·.\;. ': . ,., .. ;;j!" 
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AV. PAR 1\;.: , _. _- 8S 906-070 
JO. PORTO Alc.{:II{1; - CEP.· I 

Totcdo - PR _.J 
L RG,5.375.488-0 SSP/PR 

CPF.836.915.619-34 
"Proprietário" 
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Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203 

Plantão 24h (45) 99952-6200 
Av. Parigot de Souza. 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR 

e-mail: Ip-pecas@hotmail.com 

Edital de Pregão Presencial n. o 83/2020. 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP). 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 83/2020. 

DECLARAÇÃO 

Á L P da Silva Peças e Serviços - Eireli, inscrita no CNPJ 
n007.824.746/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr Laureci 
Paes da Silva, portador da Carteira de Identidade n? 5.375.488-0, e do CPF n° 
836.915.619-34, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins de direito e 
disposições do presente edital, ser microempresa ou empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no artigo 3° da Lei Complementar 123/06. 

~ 

'07.824.746/0001 :69 
l.P. DA SILVA ~E5, .\~) E } 

SERV\ÇOS - UL:..d J 
••.... " 7S2 1 ,,"v. Pf>.RIGOT DE S'~ , •..• " &-070 

JD. PORTO f>.LEGRE· CEPo BS.90 J l- Toledo - PR ....•••••. RG.5,375.488-0 SSP/PR 
CPF:836.915.619-34 

"Proprietário" 



Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa ""'Fácil 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junla Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

NIRE (Sede) 
41601033438 

CNPJ 
07.824.746/0001-69 

Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
06/02/2006 

"o,~o" "'"""''''': ] 
Inicio de Atividade. I, 
13/02/2006 

Nome Empresarial: L P DA SILVA· PEÇAS E SERViÇOS EIRELI I 

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

Capital 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) / 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Endereço Completo 
Avenida PARIGOT DE SOUZA, N° 752, JARDIM PORTO ALEGRE· Toledo/PR . CEP 85906-070 

Objeto 
COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, CAMINHOES, ONIBUS, TRATORES E SIMILARES 
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E PNEUMATICOS COMERCIO VAREJISTA DE BATERIAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PRODUTOS DE EPI 
E MATERIAL DE CONSTRUCAO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, CAMINHOES. ONIBUS, TRATORES 
E OUTROS VEICULOS PESADOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 

r-------------------------------------------------------._----------------~--------------- -- I Titular 
Nome 
LAURECI PAES DA SILVA 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------. __ I 

CPF 
836.915.619-34 

Administrador 
S 

Inicio do Mandato 
02/02/2016 

Término do Mand,,,~ 

Último Arquivamento 
Data 
23/07/2020 

Número 
41601033438 

Ato/eventos 
002/046 - TRANSFORMACAO 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Dados do Administrador 
Nome 
LAURECI PAES DA SILVA 

CPF 
836.915.619-34 

o. 

Inicio do Mandato 
02/02/2016 

Término do Mandato 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2020, as 21 :22:43 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código QPAMNF1 E. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 1111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2003287192 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

1 de 1 



li 



I, 
,= "-"~t ·eC'!II~1 ! I1 " .. -' \- ~ 

~ 

Irl S Iii ~ 

~ ENVELOPE CREDENCIAMENTO 
, 

~ MUNICIPIO DE MERCEDES 
, 

~ ESTADO DO PERANA 

~ RAZÃO SOCIAL: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 

~ ENDEREÇO: AV. MARIPÁ, N.o 1700, SALA 3, CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ 

~ CNPJ: 05.866.352/0001-48 

~ E-MAIL: hidrautorkobras@hotmail.com 

~ PREGÃO PRESENCIAL NO 83/2020 

~ DATA: 15/09/2020 

I- I 
.' .~ ", 

, 
~ HORARIO: 14:00 

HIORAUTORK EMPREITEIRA OE OBRAS L TOA. 
CNPJ: 95.866.352/0001-48/ Inscrição Estadual: ~90785455-82 
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Doeu mentos de Credeneia mento 

Pregão Presencial n° 83/2020 

Objeto: AQUISiÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DE REPOSICÃO 
GENUINOS E/OU ORIGINAIS, NOVOS, PARA MÁQUINAS PESADAS, 
INTEGRANTES DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
MERCEDES. 

MERCEDES- PR, 15 de setembro de 2020. 

HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 
CNPJ: 05.866.352/0001-48/ Inscrição Estadual: 90785455-82 

AVENIDA MARIPÁ, 1700, SALA 3 - CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empreso""Fácil ~N' 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sist(;~m.) Nacional de RHgistro de Empresas Mercantis· SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arqulvscos 
______ ~. ~~~~~9~e!!~.2a ~ expedição. ~ ~ __ 

1 
Protocolo: PRC2003323619 Nom. Empr.5.rlal: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA 

Naturoza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada I CNPJ 
05.866.352/0001-48 

Data de Ato Constitutlvo 
0210912003 

Inicio de Atividade 
05/09/2003 

NIRE (Sede) 
41205083670 

Endereço Completo 
Avenida MARIPÁ, N° 1700, SALA 03;FUNDOS FUNDOS;, CENTRO - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85960-000 ._-------, 

I Objeto Social 

I Comércio varejista de materiais hidráulicos, peças e acessórios para maquinas. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos 
automotores, caminhões, ônibus 9 máquinas. Comércio varejista de materiais de construção. Comercio varejista de radiadores. Comercio de ferro velho. 
Comercio varejista de pneus e câmeras de ar. Comércio varejista de lubrificantes. Serviços de manutenção e reparação mecãnica de veiculos 
automotores, ônibus, caminhões, máquinas. Serviço de retifica de motores, Serviço de recondicionamento e recuperação de motores. Transporte 
rodoviário de cargas, municipal, interrnunicipal, interestadual e internacional. Locação de veículos automotores e equipamentos de uso na construção 
civil e terraplanaqern. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil e terraplanagem. Execução de obras de construção civil e aterro 
sanitário. Obras de urbanização - ruas, calçadas e praças. Pavimentação poliédrica, asfáltica e recapeamento. Saneamento de esgoto. Cascalharnento 
de ruas, vias e estradas. Obras de lerraplenagem. Serviço de drenagem, fundações, sondações e dragagem. Serviços de topografia. Serviço de reforma 
e manutenção de prédios, hidráulica, elétrica, esgoto. Serviço de pintura em geral. Serviço de higiene e limpeza de edifícios e edifícios públicos. Serviço I de varriçáo, capinação, lavagem de ruas e logradouros públicos e privados. Serviço de limpeza de bocas de lobo e galerias de águas pluviais . 

• Saneamento urbano e rural. Serviço de limpeza e preparação de terrenos e canteiros. Serviço de limpeza pós obra, Atividades Paisagi 
hidrossemeadura, jardinagem, paisagismo, poda de árvore e manutenção de jardins. Gestão e manutenção de cemitérios. Serviço de borracharia. 
Prestação de Serviço de controlador de acesso. vigia e porteiro. 

Capital Social ---- - .. '---' -- -- -1- - Porte 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno 
Capitallntegralizado Porte) 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
--____ _ __ o ...J. -1- _ 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
STEFANY FERNANDA 
PEREIRA 
Nome l MARCOS SERGIO DE I OLl::_r:.R~ . 

Dados do Administrador 
Nome 
STEFANY FERNANDA PEREIRA 

CPFICNPJ 
081.763.089-94 

Participação no capital 
R$ 105.000,00 

EspéCie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S 

Término do mandato 

Participação no capital 
RS 45.000,00 

CPF/CNPJ 
052.898.679·10 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
N 

Término do mandato 

------- ... ----i 

CPF 
081.763.089-94 

Término do mandato 

--- .---- --------------"T--------- 
Último Arquivamento 
Data 
0310412020 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Número 
41901B56171 

Ato/eventos 
0021023· ABERTURA DE FILIAL NA UF DA 
SEDE 

I Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
11 • NIRE: 41901856171 CNPJ: 05,866,352/0002-29 
. Endereço Completo l~~~ DIAS, N° 422, BRCAO 02; , CENTRO, Maripá, PR, CE~~~5955000 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2020. às 13:45:47 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código TKUBTAJS. 

I 11111111 Ilil 1111 111111111111111111 ~III ~III ~1II11111111111111111111111 
PRC2003323619 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA 

CNPJ/MF: n? 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 

Folha: 1 de 6 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) STEFANY FERNANDA PEREIRA, brasileira, maior, solteira, nascida 
em 20/07/1990, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". 081.763.089-94, portadora da carteira de 
identidade RG nO 10.322.948-0/SSP/PR, expedida em 23/03/2005, 
residente e domiciliada na Rua Deonato Scbwab, n° 3374. Loteamento 
Lumara, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000. 

2) MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido 
em 27/09/1980, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob n". 052.898.679-10. portador da carteira de 
identidade RG nO 8.152.434-3/SSP/PR. expedida em 14/10/2011, residente 
e domiciliado na Rua Deonato Schwab, n? 3374, Loteamento Lumara, 
Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS 
L TOA, com sede na Avenida Maripá, nO 1700, Sala 03, fundos, Centro, 
Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF 
sob n°. 05.866.352/0001-48, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
NIRE nO 412.0508367-0 em 02/09/2003 e última alteração contratual 
registrada sob nO. 20182979342 em 14/06/2018; resolvem alterar o 
contrato social e posteriores alterações mediante as condições (. 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: ~ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem 
por objeto social a exploração do ramo de: Locação de veículos automotores e 
equipamentos de uso na construção civil e terraplanagem. Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção civil e terraplanagem. Execuçâo de obras de construção 
civil e aterro sanitário. Obras de urbanização - ruas, calçadas e praças. Pavimentação 
poliédrica, asfáltica e recapeamento. Saneamento de esgoto. Cascalhamento de ruas, vias 
e estradas. Obras de terraplenagem. Serviço de drenagem, fundações, sondações e 
dragagem. Serviços de topografia, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: 
Comércio varejista de materiais hidráulicos, peças e acessórios para máquinas. 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
caminhões, ônibus e máquinas. Comércio varejista de materiais de construção. 
Comercio varejista de radiadores. Comercio de ferro velho. Comercio varejista de 
pneus e câmeras de ar. Comércio varejista de lubrificantes. Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, ônibus, caminhões, máquinas. 
Serviço de retífica de motores. Serviço de recondicionamento e recuperação de 
motores. Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e 
internacional. Locação de veículos automotores e equipamentos de uso na 
construção civil e terraplanagem. Aluguel de máquinas e equipamentos para 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 

CNPJ/MF: n? 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 

Folha: 2 de 6 
construção civil e terraplanagem. Execução de obras de construção civil e aterro 
sanitário. Obras de urbanização - ruas, calçadas e praças. Pavimentação poliédrica, 
asfáltica e recapeamento. Saneamento de esgoto. Cascalhamento de ruas, vias e 
estradas. Obras de terraplenagem. Serviço de drenagem, fundações, sondações e 
dragagem. Serviços de topografia. Serviço de reforma e manutenção de prédios, 
hidráulica, elétrica, esgoto. Serviço de pintura em geral. Serviço de higiene e limpeza 
de edifícios e edifícios públicos. Serviço de varrição, capinação, lavagem de ruas e 
logradouros públicos e privados. Serviço de limpeza de bocas de lobo e galerias de 
águas pluviais. Saneamento urbano e rural. Serviço de limpeza e preparação de 
terrenos e canteiros. Serviço de limpeza pós obra. Atividades Paisagísticas: 
hidrossemeadura, jardinagem, paisagismo, poda de árvore e manutenção de jardins. 
Gestão e manutenção de cemitérios. Serviço de borracharia. Prestação de Serviço de 
controlador de acesso, vigia e porteiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era 
administrada por STEFANY FERNANDA PEREIRA e MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA 
passa a ser administrada por STEFANY FERNANDA PEREIRA, a quem compete praticar 
todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de 
representà-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, 
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a 
sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, 
enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§1.o - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.o - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

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

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação 
ora ajustada, consolida-se o contrato social e posteriores alterações, que passa a ter a 
seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 

CERTIFICO o REGISTRO EM 26/08/2019 12:08 SOB N° 20194716449. 
PROTOCOLO: 194716449 DE 23/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11903916073. NIRE: 41205083670. 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 26/08/2019 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

l~j 

" .-..) 
.,... ..• ~ 
$ 
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CNPJ/MF: 05.866.352/0001-48 

NIRE: 412.0508367-0 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) STEFANY FERNANDA PEREIRA, brasileira, maior, solteira, nascida 
em 20/07/1990, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". 081.763.089-94, portadora da carteira de 
identidade RG nO 10.322.948-0/SSP/PR, expedida em 23/03/2005, 
residente e domiciliada na Rua Deonato Schwab, n" 3374, Loteamento 
Lumara,. Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000. 

2) MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido 
em 27/09/1980, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob n". 052.898,679-10, portador da carteira de 
identidade RG n? 8.152.434-3/SSP/PR, expedida em 14/10/2011, residente 
e domiciliado na Rua Deonato Schwab, n° 3374, Loteamento Lumara, 
Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000. 

Tem entre si constituída uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA, 
com sede na Avenida Maripá, n° 1700, Sala 03, fundos, Centro, Marechal 
Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nO. 
05.866.352/0001-48, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n? 
412.0508367-0 em 02/09/2003 e última alteração contratual registrada sob 
n". 20182979342 em 14/06/2018; resolvem atualizar o contrato social e 
posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

.:9 
& .:s , CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade gira 

sob o nome empresarial de HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA e tem sede 
e domicílio na Avenida Maripá, nO 1700, Sala 03, fundos, Centro, Marechal Cândido 
Rondon-PR, CEP: 85,960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. .' -y- 

-r-, 
" 

CLÁUSULA TERCEIRA: INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 05/09/2003 e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no 
ramo de: Comércio varejista de materiais hidráulicos, peças e acessórios para 
máquinas. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2019 12:08 SOB N° 20194716449. 
PROTOCOLO: 194716449 DE 23/08/2019, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11903916073. NIRE: 41205083670. 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 26/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA 

CNPJ/MF: n° 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 

Folha: 4 de 6 
automotores, caminhões, õnibus e máquinas. Comércio varejista de materiais de 
construção. Comercio varejista de radiadores. Comercio de ferro velho. Comercio 
varejista de pneus e câmeras de ar. Comércio varejista de lubrificantes. Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores, ônibus, caminhões, 
máquinas. Serviço de retifica de motores. Serviço de recondicionamento e 
recuperação de motores. Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional. Locação de veículos automotores e equipamentos de 
uso na construção civil e terraplanagem. Aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção civil e terraplanagem. Execução de obras de construção civil e aterro 
sanitário. Obras de urbanização - ruas, calçadas e praças. Pavimentação poliédrica, 
asfáltica e recapeamento. Saneamento de esgoto. Cascalhamento de ruas, vias e 
estradas. Obras de terraplenagem. Serviço de drenagem, fundações, sondações e 
dragagem. Serviços de topografia. Serviço de reforma e manutenção de prédios, 
hidráulica, elétrica, esgoto. Serviço de pintura em geral. Serviço de higiene e limpeza 
de edifícios e edifícios públicos. Serviço de varrição, capinação, lavagem de ruas e 
logradouros públicos e privados. Serviço de limpeza de bocas de lobo e galerias de 
águas pluviais. Saneamento urbano e rural. Serviço de limpeza e preparação de 
terrenos e canteiros. Serviço de limpeza pós obra. Atividades Paisagísticas: 
hidrossemeadura, jardinagem, paisagismo, poda de árvore e manutenção de jardins. 
Gestão e manutenção de cemitérios. Serviço de borracharia. Prestação de Serviço de 
controlador de acesso, vigia e porteiro. 

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda 

t d P I di tribuid d . t f corren e o ars, pe os SOCIOS e IS ri UI as a seç um e orma: 
Nome (% Quotas Valor R$ 
STEFANY FERNANDA PEREIRA 70.00 105.000 105.000.00 
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA 30,00 45.000 45000,00 
TOTAL 100,00 150.000 150.000,00 _ .. _-~-_. 

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se 

CERTIFICO o REGISTRO EM 26/08/2019 12:08 SOB N° 20194716449. 
PROTOCOLO: 194716449 DE 23/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11903916073. NIRE: 41205083670. 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 26/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

,( 
,.1 .:-;' 

: ...•• ' 
~ (:- 



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA 

CNPJ/MF: n° 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 

Folha: 5 de 6 
todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na 
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o 
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a STEFANY FERNANDA PEREIRA, 
a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes 
e atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo 
obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir 
pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.o - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.o - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a título de "pró-Iabore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de 
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando 
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 demonstrações 
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 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social. conforme estabelece o 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA 

CNPJ/MF: n? 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 

Folha: 6 de 6 
art. 1.059 da Lei n. ° 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n". 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 
seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via 
única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-Io em 
todos os seus termos. 

Marechal Cândido Rondon-PR, 21 de Agosto de 2019. 

I['fL:})y{ff) 1z tct ~ Q.i/\~lJ\ i 
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 83/2020 

o abaixo assinado, Stefany Fernanda Pereira, portadora do documento de identidade RG 
n" 10.322.948-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 081.763.089-94 expedi da pela SSP/PR, na 
qualidade de responsável legal do proponente HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS 
LTDA., vem, pelo presente, informar V.S(a). que a senhora CINTIA OBERHERR, inscrita no 
CPF n.? 087.688.379-09, portador da Carteira de Identidade n.? 12.814.459-5, expedida pela 
SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na modalidade 
de Pregão Presencial, sob n.? 83/2020, com autorização para, em todas as fases, representar a 
empresa supra, tomar qualquer decisão, inclusive: 

a) apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em 
seus Anexos; 

b) entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação; 
c) formular lances ou ofertas verbalmente; 
d) negociar com o Pregoeiro a redução dos preços ofertados; 
e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão 

pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; 
f) assinar a ata da sessão; 
g) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; 
h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

O presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Mercedes, 15 de setembro de 2020. 

S E NY FERNANDA PEREIRA 
SÓCIA ADMINISTRADORA 
RG 10.322.948-0 SSP/PR 

CPF 081.763.089-94 

CINTIA OBERHERR 
PROCURADORA 

RG 12.814.459-5 SSP/PR 
CPF 087.688.379-09 

HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA - ME. 
CNPJ: 05.866.352/0001-48/ Inscrição Estadual: 90785455-82 

AVENIDA MARIPÁ, 1700, SALA 3 - CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. 



PROCURACÃO 

Outorgantes: 

1) STEFANY FERNANOA PEREIRA, brasileira, maior, solteira, nascida em 
20/07/1990, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresária, inscrita no 
CPF/MF sob nO. 081.763.089-94, portadora da carteira de identidade RG n". 
10.322.948-0/SSP/PR, expedida em 23/03/2005, residente e dorniciliada na 
Rua Oeonato Schwab, n? 3374, Loteamento Lumara, Marechal Cândido 
Rondon-PR, CEP: 85.960-000 e 
2) MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 
27/09/1980, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n". 052.898.679-10, portador da carteira de identidade RG nO. 
8.152.434-3/SSP/PR, residente e domicílíado na Rua Deonato Schwab, n? 
3374, Loteamento Lumara, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000; 
representantes da empresa: HIORAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA, 
com sede na Avenida Maripá, nO 1700, fundos, Centro, Marechal Cândido 
Rondon-PR, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n". 
05.866.352/0001-48, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nO 
412.0508367-0. 

Outorgado: CINTIA OBERHERR, brasileira, maior, solteira, nascido em 
18/08/1996, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, auxiliar administrativo, 
inscrita no CPF/MF sob nO. 087.688.379-009, portadora da carteira de 
identidade RG nO. 12.814.459-5/SSP-PR, expedida em 01/11/2019, residente e 
domiciliado na Rua Lengo, 26, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 
85960-000. 

Poderes: Plenos poderes, inclusive os das cláusulas "AO JUOICIA" e "AO 
NEGOTIA", para o Foro em geral, representá-Io(a) junto a Repartições Públicas 
Federais, Estaduais e Municipais, Secretaria da Receita Federal, Cartórios, 
Tabeliães e Registro de Imóveis, DETRANs, INSS, Justiça Eleitoral, 
Consórcios, SPC, órgãos particulares, Bolsas de Valores, Cias. Telefônicas, 
audiências, Juizo, Instância ou Tribunal receber citações, notificações e 
intimações, requerer, retirar, assinar e apresentar documentos, alegar e prestar 
declarações e informações, mover ações judiciais, constituir advogado, 
defender seus direitos e interesses, resolver e assinar tudo que for referente a 
heranças, inventários e partilha de bens, receber benefícios, 
renovar/atualizar/regularizar/recadastrar CPF e titulo de eleitor, 
comprar/vender/negociar/transferir ações no mercado de ações, comprar, 
vender, transferir e alugar quaisquer bens móveis e imóveis, semoventes, 
inclusive veículos, assinar, receber e outorgar quaisquer escrituras de compra 
e venda e cessão inerentes, e documentos de transferência, guias, administrar 

MUNfClplO DE MERCEDES - PR 
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bens, assinar contratos, adjudicar, concordar, discordar, desistir, transigir, 
contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, receber e dar 
quitação, bem como representá-Io(a) em quaisquer estabelecimentos 
bancários inclusive Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com a , 
finalidade de abrir, movimentar e encerrar contas, emitir, endossar, descontar e 
assinar cheques, fazer depósitos, retiradas, transferências e aplicações, 
solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer, verificar e ou 
contestar saldos solicitar/trocar/cadastrar senha e cartão magnético, solicitar , . 
senha para acesso a contas via internet, enfim, praticar todos os atos íeqaís 
necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive concedendo 
lhe poderes para representar a outorgante e zelar pelos interesses a ela 
inerentes, especialmente para assinar procurações, admitir e demitir pessoal, 
concordar ou impugnar balanços, assinar e rescindir contratos civis e 
comerciais, atuar junto a Administração Pública nos atos administrativos, 
representar a empresa junto a qualquer Instância do Poder Judiciário e das 
"Justiças Especializadas", consentir ou não com quaisquer negócios a serem 
realizados, alterar o contrato social e as alterações contratuais estipulando 
cláusulas e condições, examinar documentos, convocar reuniões internas e 
externas, regularizar o que for necessário nas Juntas Comerciais, transigir, dar 
quitação, assinar recibos, receber, outorgar, substabelecer, enfim, praticar 
todos os atos que lhe foram conferidos, como sócio da mesma, visando sempre 
a manutenção e o bom funcionamento da empresa outorgante. 

Marechal Cândido Rondon-PR, 08 de junho de 2020. 

~~ 

~ 

5u~~D_,~ 
S EFA FERNANDA PEREIRA 

.----' 

Reconheço como VERDADEIRA. e dou fé. a(s) a&sinatura(s) 
{lttfqLUpO] -BTErANY J'ERN.ANDA PEREIRA .......•....• 'W __ 
[A~.qVAxO]-CINTIA OBERHERR ..•.••••.....••...... 



FIUAÇÁO 
NILO OBERHERR 
LURDES OBERHERR 

DATA NAoSCIMCNTO NATUAAl.IDIID!'. 
18/0811996 MAL.CAND.RONDONJPR 
ORGÁO EXPEOlOOR 
IIPR 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 83/2020 

HIDRAUTORK EMPREITElRA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n° 
05.866.352/0001-48, neste ato representada por seu representante legal, a Sra. Stefany Fernanda 
Pereira, portadora do documento de identidade RG n° 10.322.948-0, emitido pela SSPIPR, e do 
CPF n" 081.763.089-94, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da 
Lei n.? 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Mercedes, 15 de setembro de 2020. 

~ ANY FERNANDA PEREIRA 
SÓCIA ADMINISTRADORA 
RG 10.322.948-0 SSP/PR 

CPF 081.763.089-94 

HIDRAUTORK EMPREITElRA DE OBRAS L TOA - ME. 
CNPJ: 05.866.352/0001-48/ Inscrição Estadual: 90785455-82 

AVENIDA MARIPÁ, 1700, SALA 3 - CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. 


