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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TDA 
SIEGMAR SCHAAB 

CNPJ/MF: n° 12.352.166/0001-56 

Folha: 1 de 5 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de EMPRESÁRIO para 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. 

SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob n2. 

662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG n2. 3.100.969-3,SESPjPR expedida em 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, Titular do Empresário SIEGMAR SCHAAB, com sede e domicílio na Avenida 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, inscrita na Junta Comercial do Estado 
do Paraná, sob NIRE n2 411.0686701-0 e no CNPJ sob n2 12.352.166/0001-56, fazendo uso do 
que permite o § 3º do art. 968 da Lei n 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei 
complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu o sócio: 
EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 23/09/1991, natural 
de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 079.555.999-26, portador do RG 
sob n° 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, 
2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, passando a constituir o tipo jurídico 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo CONTRATO SOCIAL ao 
qual se obrigam mutuamente todos os sócios. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURíDICO - Fica transformada à 
natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade 
Limitada sob a razão social de S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA, conforme faculta a Lei 
10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - INTEGRAlIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa 
individual ora transformada, já integralizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
totalmente integralizado, dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, fica alterado para R$ 60.000,000 (sessenta mil reais), no valor de 60.000 (sessentà 
mil quotas) no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda 
corrente do país. 
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no 
presente ato de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas; 

I 

no valor R$ 1,00 (um real) cada uma: . 
- pelo sócio ingressante EDUARDO SCHAAB no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada 
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uma:; 
- pelo titular do Empresário SIEGMAR SCHAAB NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas, no valor R$ 1,00 (Uni real) cada 
uma: 

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL: O valor do capital da sociedade é inteiramente 
subscrito e realizado, na forma prevista neste ato, na importância de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), divididos em 60.000,00 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada urna, devidamente integralizados e distribuídos entre os sócios da seguinte 
forma: 

Nome -- 1%) Cotas Valor R$ -- ---------- 
EDUARDO SCHAAB 50,00 10000 30.000,00 
SIEGMAR SCHAAB 50,00 10000 30.000,00 - 
Total 100,00 20000 60.000,00 _.- 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto 
social a exploração do ramo de: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, 
tratores e máquinas agrícolas; 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., 
passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos, tratores e máquinas agrícolas; 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; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, 
equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio por 
atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes comerciais 
e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; 
comércio atacadista de lubrificantes. 

CLÁUSULA QUINTA - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa se reenquadra na 
condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da lei 
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complementar nQ 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA SEXTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da 
referida empresa, com o teor seguinte: 

S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 
CNPJ: 12.352.166/0001-56 

CONTRATO SOCIAL 

1) SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 
662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG nQ• 3.100.969-3,SESP/PR expedida em 

1 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, 

2) EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresa no, solteiro, nascido em 23/09/1991, 
natural de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nQ 079.555.999-26, 
portador do RG sob n° 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Lorenzoni, 2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

~ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL· A sociedade adotará o seguinte nome 
,~ j empresarial: S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA. 

W CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida: 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade terá por objeto o exercício das 
seguintes atividades econômicas: comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio a varejo de peças e acessórios usados pará 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio varejista de lubrificantes; manutenção ~ 
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; 
comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e 
peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 
construção; partes e peças; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
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automotores; representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos 
e usados para veículos automotores; comércio atacadista de lubrificantes. 

CLÁUSULA QUARTA - DO INíCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - A empresa iniciou suas 
atividades em 05/08/2010 e seu prazo de duração indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL - O capital é de 60.000,00 (sessenta mil reais), 
divididos em 60.000 (sessenta mil) no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, em moeda 
corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 

Nome (%) Cotas Valor R$ 
EDUARDO SCHAAB 50,00 loooe 30.000,00 
SIEGM'AR SCHAAB 

--- _-. ---- 
50,00 10000 30.000,00 

-- 

100,00 Total 20000 60.000,00 .. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por 
EDUARDO SO-lAAB, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e ) 

~ S empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

\ ~ ,CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - O V administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, 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. 

qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis 
depende de autorização da maioria. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término de cada exercício, em 31/12, 
o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
Os sócios declaram que: 
a) sociedade se enquadra na situação de empresa de pequeno porte; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite 
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fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123j2006} observado o disposto no § 2º 
do mesmo artigo; 
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º 
do art. 3º da mesma Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Marechal 
Candido Rondon, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro} por mais prlvilegiado 
que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, 
elaborado em via única} de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito"; 
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-Ia em todos os seus termos. 

Mercedes-PR, 15 de setembro de 2020 
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NIRE: 41209550523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2020. 
S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO· GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade desce documento, se >mpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
S. Schaab & E. Schaab Ltda 
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° 8/2021 

S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA, pessoa jurídica, 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 representada pelo titular, Sr. EDUARDO 
SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o n" 079.555.999-26, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 9.387.267-3, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Lorenzoni, 2589, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, DE 
CLARA, 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-PR, 02 de fevereiro de 2021 

"/:J ~~ 
Eduardo Sch b 

Sócio Admini rador 
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NA ULTIMA fOlHA OeSH Oilc:UMENTO. 
TASf!!OMATO OE NOTAS OEPIHKAOfllR 

AUTO MOLAS E ME 

GERALDO MAR.I.NESKI CALDAS JÚNIOl:l, brasileiro, natural de 
Gu a r apu a v a I Pa.raná, maior, sol teiro nascido J10. dia 05!06/19B3 
da comércio, portador do RG n° 6.791.689-1 f expedido pelo 
Instituto de Identificação do Pa r aná , CPF n ? 036.198.879-69, 
residente e domiciliado nesta cidade de Pinhão - Paraná, à Rua 
t'lanoel Mendes de Almeida r nO 235, centro, CEP 85.170-000 e 
GILBERTO MARINESKI CALDAS, brasileiro, natural de Guarapuava, 
Paranàl ma í o r , solteiro, nascido no dia 24/04/1987, do 
comércio, portador do RG n? 9.361.158-6, axped i.do pelo 
Ir.5,:1 t u t o de Iden'Cificação do Pa r a ná , CPF n " 057.521. 959-93, 
residente e domici_iado nesta cidade de Pinhâo - Paraná, à Rua 
Manoel Mendes de Almeida nO 235, centro, CEP 85.170-000, ünicoa 
s oc i os componem:es da empresa \\AOTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO 
I/rDA - ME", Com sede e raro na cidade de Pinhão - Pa r aná , à Rua 
v í.t or í no Pr e s t e s , s/n", Centro, CEP 85.170-000, inscrita no 
CNPJ sob n? 02.394.903/0001-20, registrada na. Junta Comercial 
do Paranâ sob o NIRE 41203868785 em 03/03/1998, e ültima 
il ~ uJraçào cor. tratual em 06112/2012 sob n? 201279992211 resolvem 
as~im, alterar o contrato social e demais alteraçOes mediante 
a3 c:áus' Ias seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula primeira da quarta 
a l t.e r ação contratual, que ficará com a seguinte redaçã.o: 
C, .. mérc':'o varej ista de peças e acessórios para veiculas 
c',;'l:omotores: TratoY'es I ve i cu l o s l.eves I caminhões I ônibus1 moto 
n ; ve Lado r a s / pá ca r r eqace í r as I ret r o escavadeiras, poclaín e 
r clo compacr.ado r , Comercio varej ista de óleo lubri.ficante e 
r i Lt.ros para ve í.cu Lo s automotores; Comércio varej ista de tinta~. 
e ms t e r i ai s para pintura; Serviços de manutenção e reparaçã'o' 
mEcâni.ca de veículos automotores para: Tratores, veículos 
Leve s f camí.nhõe s , õn í.bus , moto ni ve Lado r a s , pá carregadeiras, 
r e t r o e sc.avade Lr a s , poc La i.n e rolo compactador; Manutenção e 
r epa racão de equ i parnen t o hidráulicos e pneumáticos. 

cLÁusULA SEGUNDA: O Capital Social que era de R$ 20.000,00 
vz.nt e mil reais) é aumentado neste ato para R$ 170.000/00 
(cento e setenta mil reais) divididos em 170.000 (cento e 
setenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 {um real) cada urna, 
aument.o este procedido com a incorporação parcial do saldo de 
Lucros Acumulados r contabLizados em 3 ]J12/2012, conforme 
reg~stro Balanço Patrimonial transcrito no Livro Diário nO 015, 
registrado na J CEPAH em Guar apuava , Pa raná , . fy'~ n? _...- 
13/035298-5, ern 04/04/2013, sendo SUbscrJ.t.o-::;\-e-:ç~. _. 1.. ado 
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AUTO MOLAS E PEÇAS S.ÃO GERALDO LTOA - ME 
CNPJ~ 02.394.903/0001-20 

SETrMA ALT.ERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

CONTINUAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA. .. a) O sócio GERALDO MARINESKI 
CALDAS JUNIOR que já possui na sociedade R$ 19.~OO/OO (dezenove 
rm I e quinhentos reais) I subscreve e integraliza neste ato, 
mais R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e 
cinqüenta reais), passando a possuir na sociedade R$ 165.75D~OO 
(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais) 
d~v~didos em 165.750 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos 
e c i r qüen ta ) quotas no valor: de R$ 1,00 (um real) cada uma. 
'o) O sócio GILBERTO t-1ARINESKI CALDAS que já possui na s oc í.edade 
RS 500,00 (quinhentos reais), subscreve e integraliza neste 
a(o, mais R$ 3.7.50,00 (três mil, setecentos e cinqüenta reais), 
passando a possuir na sociedade R$ 4.250,00 (quatro mil, 
duzentos e cinqüenta reais) divididos em 4.250 (quatro mil, 
dJzentos e cinqüenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
J%3. 

CLÂUSULA 'XERCEIRA: O Capital Social fica, face ao aumento 
procedido na cl~usula anterior, distribuido entre os s6cios da 
seguinte forma, a saber: 
(''_R._~, __ .,- I Quotas ! Sócio % Valor 
; Geraldo t'1a r ines k i. Caldas Junior 165.750 97, 5 R$ 165.750,00 
\ Gilberto Marineski Caldas 4.250 2,5 R$ 4.250,00 

... - 
R$ Total 170.000 100,0 170.000,00 

~~""",_,~.'d"R_._ ••• R" •• _._._._ ••• _.,,",, ___ • ___ ._ 

cLÁUSULA QUARTA: Permanecem inal taradas as c í áuau La s vigentes 
que nao colidirem as disposiçOes do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA: Da consolidação do Contrato: À vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que det.ermí.na o 
ar t i qo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RE.SOLVEM, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e 
alteraçOes, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as 
cláusulas e condiçOes contidas no contrato primitivo que, 
adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002 
aplicáveis a este tipo societério, passa a ter a seguinte 
redação: 

GERALDO MARlNESKI CALDAS JÚNIOR, brasileiro, natural de 
GU2.L'apua:va, Pa r aná , maior, solteiro nascido no dia 05/06/1983 
do comércio, por~ador do RG na 6.791.689-1, expedido pelo 
Instituto àe Identí f i cação do Par aná , CPF n? 036.198.879-69, 
residente e domiciliado nes a cidade de Pinhlo - Paranâ, à Rua 
Manoel Mendes de AlmeidB, n° 235, centro, CEP 85.170-000 e ... 

. G SRO OEAUltNliClUAOi f'OIAHXAoa 
; HA UllIMA FOlHA OíSlE DOCUMENTll. 
i 1ASft!ORATO ilt NGTA~ Of ?iNHAO/PR '--_ •• ~·" ....•. ".A.U~ ... " .•. _ .. 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PR Qi_,'Q2j~ 
~ 



AUTO MOLAS E PE,ÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME 
CNPJ: 02.394.903/0001-20 

SETIMA ALTE~ÇÃO CON'rAA'l'UAL E CONSOLIDAÇÃO 

CONTINUAÇÃO. .. GILBERTO MARlNESKI CALDAS, brasileiro, natural 
de Guarapuava, Paraná, maior, solteiro, rias c í.do no dia 
24/04/1987, do comércio, portador do RG rt ? 9.361.158-6, 
expedido pelo Instituto de Identificaçao do ParanA, CPF n° 
057.521.959-93, residente e domiciliado nesta cidade de Pd nh ão 
- Pa r aná , à Rua Manoel f.1endes de Almeida n ? 235, central CEP 
85.170-000, únicos sócios componentes da empresa "AUTO MOLAS E 
PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME", Com sede e foro na cidade de 
Pinhào - Paraná, à Rua Vitorino Prestes, sinO I cerrt ro , CEP 
85.170-000, inscrita no CNPJ sob n " 02.394.903/0001-20, 
regisLrada na Junta Comercial do paraná sob o NIRE 41203868785 
e~ 03/03/1998[ e última alteração contratual em 06/12/2012 sob 
:1" 20127999221 , resolvem efetuar a consolidação conforme 
cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade q ir a sob o nome, empresarial de 
Auto Molas e Peças São Geraldo Ltda ME. 

CláUSULA SEGUNDA: A sede e domicílio da empresa é na Rua 
Vi ter ino Pre s t e s f S In, Cen t ro . Cep 85170-000 - .Município de 
Pinhão - Pr. 

cLÁUSULA TERCEIRA: O Capital social no valor de R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais) divididos em 170.000 (cento e 
setenta mil} quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica assim 
distribuido: 

\ Sócio \ Quotas % Valor 
1\,~Y'-lrlo !-1arineski Caldas ,Junior 1165.750 97,5 R$ 165.750,00 Jc .•.. C..l.,U 

I GilEert.o [-1a ri nes k i Caldas I 4.250 2,5 R$ 4.250,00 
Total 1170.000 100,0 R$ 170.000,00 

cLÁUSULA QUARTA: O objeto é o Comércio varejista de peças e 
acessórios para veiculos automotores: Tratores, veículos leves, 
caminhões f ônibus f moto niveladoras, pá carregadeiras, retro 
escavadeiras, poclain e rolo compactadori Comercio varejista de 
óleo lubrificante e filtros par a veículos automotores; Comércio 
varejista de tintas e materlalS para pintura; Serviços de 
manutenção e repar açao mecânica de veículos autmnotores para: 
1'1-atOl:.~esl veiculos leves, caminhões, ônibus, moto n í veLado ra s , 
pá carregadeiras, retro escavadeiras, poclain e rolo 
~ompactador; Manutenção E: reparação de equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos. 

...,. 
MUNiCíPIO DE MERCEDES • PR 

Certifico que a presente cópia 
confere com o documento original 

Mercedes-PR~J~ J4 



AUTO MOLAS E I:?EÇAS SÃO GERALDO LTOA - ME 
CN!>J: 02.394.9Q3/0001-20 

SETrMA ALTERAÇÃO CONTRATUAl.. E CONSOL::tDAÇÃO 

cLÁUSULA QU::LN'I'A: INÍCIO DAS A'l'IVIDADES: em 16 de março de 1998. 
PRAZO DE DURAÇAo: Indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisiveis e não poderão ser 
cedidas ou trans~eridas a terceiros sem o consentimento do 
outro soc ío , a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas 
à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

cLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada soe1.O é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
in egral~zação do capital. 

cLÁUSULA OITAVA; A administração da sociedade caberá aos sócios 
GERAL O MAIUNESKI C]l.LD~.S JUNIOR e GILBERTO MARINESKI CALDAS com 
c-s poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado 
individualmente o uso do nome emp re s a rí a l., vedado, no entanto 
e ti a ti v i.dade s e s tranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quot.i.s t.a s ou de 
terceiros, bem como onera r ou alienar bens imóveis da 
soc:edade, sem autorização do outro s6cio. 

cLÁUSULA NONA: .J:>"o término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro, os administradores prestarão contras justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado eccnõmí.co , 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

cLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercic:o social, os s6cios deliberarão sobre as contas e 
designarão adm.inistrador quando for o caso. 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara sob as 
empresa se enquadra como microempresa 
Complementar 123/06 de 14/12/2006. 

penas da 1 ai que a 
nos termos da Lei 

cLÁu,SULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo 
abrir ou fechar fi U.21 ou outra dependênc i a , mediante 
a:ceraçao contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUStr.r..A DÉCIMA TERCEIRA: os sócios poderão de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", 
o':)servadas as disposições regulamentares pertinentes. 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - Pt< 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento oriqmat 

Mercedes-PR ~.ll 



AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME 
CNPJ: 02.394.903/0001-20 

SETrMA ALTERAÇÃO CONTRATtJAL E CON.SOLJ:DAÇÃO 

CL.J}~'CJSULA DECIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer 
sócio, a. sociedade continuará SuaS atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. N!o sendo possivel ou inexistindo 
inr.€"resse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base balanço especialmente 
levantado na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resol.ução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: OS administradores declaram sob as 
penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

" .. de na ção criminal, ou por se encont.r ar-em sob os efeitos 
de l a , a. pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos f ou por crime falimentar, de prevaricação, 
pe í t a Ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia 
p ,pu ar I conr r a o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as .relaçàes de con sumo , fé 
publica ou a propriedade. 

CLÍl.USULA DECIMA SEXTA: Esta 
cc~~raLO e pelos art. Da Lei 
sociedade Lí.rni t.a s, bem como, 
ap' icáve I pela Lei 6,404 de 
ega~s pertinenLes à matéria. 

sociedade esta regida por este 
10.406 de 10/01/2002, aplicados a 
de forma supletiva e no que for 
15/12/1976 e demais dispositivos 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Pinhão - Paraná 
pa ra o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

E por estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam o 
c r e s ent,e i.ns t rumen t o em 03 (tretB) vias d igual teor e forma, 
~bn,ga.ndo-se fielmente por si e seus herôkiros a cumpr í=-Lo em 
todos os seus termos. 

í?il!~\àO, 26 de agosto de 2013. 
1 

. 1/'1 / 
Ser;:üdo t-1arineski Caldas Junior 



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

EmpresaJ>nócíl ~ ••• ANA 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM"·· 

nes a un a omercia e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA· ME Protocolo: PRC2105352250 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41203868785 I 02.394.903/0001-20 03/03/1998 16/03/1998 

Endereço Completo 
Rua VITORINO PRESTES, N° S/N°, CENTRO - Pinhão/PR - CEP 85170-000 

Objeto Social 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEíCULOS AUTOMOTORES: TRATORES, VEíCULOS lEVES, CAMINH'-OES, 
ÓNIBUS, MOTO NIVElADORAS, PÁ CARREGADEIRAS, RETRO ESCAVADEIRAS, POCLAIN E ROLO COMPACTADOR; COMÉRCIO VAREJISTA. 
DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEíCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 
SERViÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEíCULOS AUTOMOTORES PARA: TRATORES, VEicULOSlEVES, CAMINHÕES, 
ÔNIBUS, MOTO NIVELADORAS, PÁ CARREGADEIRAS, RETRO ESCAVADEIRAS, POCLAIN E ROLO COMPACTADOR; MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capitallntegralizado 
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
GERALDO MARINESKI 036.198.879-69 R$ 165.750,00 Sócio S 
CALDAS JUNIOR 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
GilBERTO MARINESKI 057.521.959-93 R$ 4.250,00 Sócio S 
CALDAS 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR 036.198.879-69 
Nome CPF Término do mandato 
GILBERTO MARINESKI CALDAS 057.521,959-93 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
29/08/2013 20134966058 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquívados 
t J ta Comerei I . 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2021, às 09:05:58 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.emprésafacil.pr.gov.br. com o código 13U09SES. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105352250 

lEANDRO MARCOS RAYSEl BISCAIA 
Secretário Geral 

1 de 1 



AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO L TDA ME 
CNPJ nO 02.394.903/0001-20 -I.E. N° 9015297104 

Rua Vitorino Prestes, s/n, Centro, CEP 85.170-000, Pinhão - PR 
Fone (42) 3677-2564 - e-mail: molassaogeraldo@gmail.com 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(CONFORME ANEXO VI) 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.º 8/2021 

o abaixo assinado, Sr.Geraldo Marineski Caldas Júnior, brasileiro, empresário, portador do RG nº 
6.791.689-1, e inscrito no CPF nº 036.198.879-69, residente e domiciliado a Rua Manoel Mendes de Almeida, nº 
235, Centro, no município de Pinhão - PR, na qualidade de responsável legal do proponente AUTO MOLAS E 

PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME, Inscrita no CNPJ nº 02.394.903/0001-20, e I.E. nº 9015297104, estabelecida 

a Rua Vitorino Prestes, sl«, Centro, CEP 85.170-000, Pinhão - PR, vem, pelo presente, informar eu próprio, 
Sr.Geraldo Marineski Caldas Júnior, supracitado, sou a pessoa por nós designada para acompanhar 

oprocedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n.º 8/2021, com autorizaçãopara, 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 seusAnexos; b) entregar os envelopes 

contendo as propostas de preços e a documentação dehabilitação; c) formular lances ou ofertas 

verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a reduçãodos preços ofertados; e) desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo aofinal da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se 

imediata e motivada mente sobre aintenção de fazê-to: f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os 

esclarecimentos solicitados peloPregoeiro e; h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

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

Pinhão - PR, 04 de fevereiro de 2021. 

02.394.903/0001-20 i 

AU~O MOLAS E PEÇAS 
SAO GERALDO LTDA 

Rua Vitorino Prestes, s/no - Centro 
Cep 85170-000 • Pinhão - PR 

L 
AUTO MOLAS E PEÇAS SAO GERALDO LTDAME 

CNPJ nº 02.394.903/0001-20 

Geraldo Marineski Caldas Júnior - Responsável pela empresa 

RG nº 6.791.689-1 
CPF nº 036.198.879-69 

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO L TOA ME 



AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO L TDA ME 
CNPJ nO 02.394.903/0001-20 -I.E. N° 9015297104 

Rua Vitorino Prestes, s/n, Centro, CEP 85.170-000, Pinhão - PR 
Fone (42) 3677-2564 - e-mail: molassaogeraldo@gmail.com 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(CONFORME ANEXO 11) 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º 8/2021 

A empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME, Inscrita no CNPJ nº 02.394.903/0001-20, 

e I.E. nº 9015297104, estabelecida a Rua Vitorino Prestes, sl«, Centro, CEP 85.170-000, Pinhão - PR, neste 

atorepresentada por seu representante legal, oSr.Geraldo Marineski Caldas Júnior, brasileiro, empresário, 

portador do RG nº 6.791.689-1, e inscrito no CPF nº 036.198.879-69, residente e domiciliado a Rua Manoel 

Mendes de Almeida, nº 235, Centro, no município de Pinhão - PR, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos 

do artigo 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/2002, quecumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 

Pregão acima mencionado. 

Pinhão - PR, 04 de fevereiro de 2021. 

( - 
AUTO MOLAS E PEÇAS SAO GERALDO LTDAME 

1'1 li 
02.394.9U3/U001_20 
AUTO MOLAS E PEÇAS 
SAO GERALDO LTDA 

C Rua VilOrino Prestes, s/no - Centro L ep 85170-000 . Pinhão . PR CNPJ nº 02.394.903/0001-20 

Geraldo Marineski Caldas Júnior - Responsável pela empresa 

RG nº 6.791.689-1 

CPF nº 036.198.879-69 

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO L TOA ME 
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D:o [Po ruffl ~~[mffl ~~ @ ~M®[@ 
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 

ANEXO VI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.Q 8/2021. 

o abaixo assinado, Laureci Paes da Silva, inscrito no CPF/MF sob n.Q 836.915.619-34, 
portador da Carteira de Identidade n.Q 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.Q 

080.160.329-31, portador da Carteira de Identidade n.Q 10106918-4, expedida pela 
SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Presencia I, sob n.Q 8/2021, 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. 

"Proprietário" 



CAVALCANTI 

CLEUSA SILVERIO DE 

G ooc. IDEtffiDAIlf I ÓRG, EH'SSOR IlF~ 
10106910-f SESP PR 

[Õ1 CPf f:OATA NASCIMENTO ~ 
~80.160.329-31127/09/1996 

.-AlIAÇÃO 

EDSON ROBERTO 

í 
lCX"'.Al, DATA EI<!ISs.J.o 
TOLEDO, PR I[02/12/2~ 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 
Mercedes-PR _,_,_ 



[Lo [Po Wff1 ~mmff1 [}{]~ @ ~M~~ 
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 

ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO DO MUNIClPIO DE MERCEDEs-PR. 

PREGÃO PRESENCIA L Nº 8/2021 

L. P da Silva Peças e Serviços - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 
07.824.746/0001-69, neste ato representado, por seu representante legal, o Sr. laureci 
Paes da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º5.375.488-0, expedida pela 
SSP/PR, e do CPF n.º 836.915.619-34, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do 
artigo 4º, inciso VII, da lei n.º10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o Pregão acima mencionado. 

Toledo-Paraná, 05 de fevereiro de 2021. 

'õ7 .824. 746/0001·691 
l.P. DA SILVA PEÇAS E 
SERViÇOS. EIRELI 
AV. PARIGQT DE SOUz.'\, 752 

JD. PORTO ALEGRE· CEPo 35.906-070 L Toledo - PR d LAURECI PAES DA SILVA 
RG.5.375.488-0 SSP/PR 
CPF .836.915.619-34 

"Proprietário" 
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I, 

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 EIRELI, 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 nO 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 n° 10406/02, 
resolve: 

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 mecânica 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 EIRELI, 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 n° 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 sito a Avenida Parigot de Souza n" 
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 4" 
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 n? 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 ELETRONICA 

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

IDENTIFICAÇÃO 00(8) A88INANTE(8) 

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.empresafacil.pr.gov.br 

A validade desce documento, se impresso, fica su j e i t o à comprovação de sua autenticidade nos re spec c t vcs po rt a í e , 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



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

fmpresa~"Fácil ~ 

, .. CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: L P DA SILVA· PEÇAS e SER.VIÇOS EIRELI Protocolo: PRC2004581539 

Natureza Jurídica: Empresa IncNl(Jual de Respan~ablljd3de Limitada (de 1\13L.lj"(>z~1 Emo-esarvn - 
NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato Inicio de Atividade 

i 41601033438 07.824.74610001-69 Constitutivo 13/0212006 

i 06102/2006 

I End~reço Completo ! 
L.:'venlda PARIGOT DE SOUZA, N° 752, JARDIM PORTO ALEGRE - ToledoJPR - CEP 85906-070 

lo~~o . 
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, CAIvIINHOES, ONIBUS, TRATORES 
E OUTROS VEICULOS PESADOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 

I---------------------------------'"T"------------.----------_ .... - 
Porte 

EPP (Empresa de Pequeno 
Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Capital 
RS 200.000,00 (duzentos mil reais) 
Capitallntegralizado 
RS 200.000,00 (duzentos mil reais) 

Titular 
Nome 
LAURECI PAES DA SILVA 

CPF 
836915619-34 

Administrador 
S 

Infcio do Mandato 
02102/2016 

Término do Mandato 

Dados do Administrador 
Nome 
LAURECI PAES DA SILVA 

CPF 
836.915.619-34 

Inicio do Mandato 
02102í2016 

Término do Mandato 

J Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS - --_._--------- 

Último Arquivamento 
Data 

123/07/2020 
Número 
41601033438 

Ato/eventos 
002/046 - TRANSFORMACAO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2020, às 08:02:11 (horário de Brasüia). 
Se Impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código N7L 1XFIR 

1111111111' 1111111 mlllll~lllllllillllllilllllllJIIIIIIIII 
PRC200458 t 539 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

12/11/2020 I 



G:o [Po ruffi @ô~ [;{H~ @ ~~~ 
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 

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

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.º 8/2020. 

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 nº 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 rios termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no artigo 3° da Lei Complementar 
123/06. 

- 

Toledo-Paraná, 05 de fevereiro de 2021. 

rm .824. 746/000 1,·691 
l.P. DA SILVA PEÇAS E 

SERViÇOS - EIREll 
AV. PARIGOT DE SOUZ:\, 152 

10. PORTO ALEGRE· CEPo 35.906-070 L Toledo - PR _J 
LAURECI PAES DA SILVA 

RG.5.375.488-0 SSP/PR 
CPF:836.915.619-34 

"Proprietário" 
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CERTIFICO o l.U:GIS'rltO EM 05/07/201.9 14,45 SOB N° 41600891J575, 
PROIJ1OCOLO: 194004503 DE 05/07/2019, CÓDIGO DE V1:tuI!'ICAÇA()': 
119'03063194, NIRl!:: 41600898575. 
CAfl.OLlNE HANNBMANN - ElRELI 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BrSCArA 
SECRK'.l'ÁRIO-GERAL ' 

CtTRITIl':IA, 05/07/2019 
ww . êmp'r~U;u'1fàoH . p"r . gov .br 

A validadé dést. doc'UIIWIlnto, lia blpras8o, fica. aujaito à coçrovaçào de sua..autenticidade nos. reapGctivoa portais. 
Info:r;D!4ndo 8aUII rellpeativofl 06111g08 da V_l.f'.1.caçlo:; 



CAri~LíNE'" ''D,A~l\Jfítt:;'NN Ii'TD.:!'L'"1 ',.( .. ~'~.:. ,{,._:,~.~~"!:~.mT.~4. ,', ~ ~il~',' 
"',TO" "', "O, MS", :tYt1'i+m'~(o." ~J. ~ 110" ~.I' ~.Ll.l. . . " ". ,. y . . ,~·J;,:l .- .. 

~a t:Yiniçiil da :atl'Vliiatle eUip~a1., fJeorrelt.~~ ~t-Q6/:?ºl9,. sendo :Ii)~~ ~,'praz() de duração' 
j:ndéte~~")f. ; , -;' ."m.~~-º 
?" ~~ ti.mo: da cacla..tlreteició, sociâ1:~:,em ,3;1 de dêz~litfu'q; :o~~blistr~~r. p~~~â'Qontas 
),~i.#~áS ::4~, ;,~j ;ãdmÍ'riistt~Qj, "mPc~endo à :dá\G~' .do- inven.~~, do baI~Qo 
~al e,&.bálap.9ó (ie ~~ré~~~. ,,' " ~ acs S®iqSlf;n~pr{.lPQt'9iD,dé:sua~ 
qp:otas, ~~~Qtuu,perdas apumÜoos:. .tàrt.·I.'{i6~; , l200~J 

8~ ·A.tltUÍltt d~cl~a. sôb.~ ~fia$ da ~~, ~qQ:~ a;?ID;Presa se ,ep.!~ra ,~a C9ndição .d~, Micro 
J~1;iji1J~~-:MPnóstç~9~i.~J~i compleme:nw:nQ 123.de 14/1012006. 

,aeçl~~U~Hlh pessuo nenhuma outra empi'êSíl de$.Sàl,m~ldiuié t(;gi~~~; 

Ht Q tifulàf~ poderá :~"'úma retir~:~~~ ti, ~íttdo. de "ptõ~la\lQre~',. 'observadas as 
dbpQs1~es ;te~lamentare$ pe.ninentes. . 

U~ Ú À<bnihlsttad~r ~~à, ~,,:~ ,~t($,(la lei, de q1l~; ~Qd~~ impedido a~ ,ex~rcet a 
~~çãb :qa ~wpr~; .p0r''leliesp~d~ ou em/v:ittu~-de~(;~4~~,F'ii;dtinal~ t)~i~~ se 
~~1Í~ ,,' ' j)~ éfêIttis': .'~. ~;~~, v~de, a!!lda,q~ teJT)por~~~ ~,~~ à 
~'" ' $,;, :(i'U pOr trlmê ;~~;",~e \:,m~~~i~ij()~ p,~~ ((?W ,s~,tnQ. (!on~o. 
~~úl~ti):, o~"çQntra a eoo.Q.~mia~~,lll~" 'contra o sistema finaílceiró 'naci~mdj :~V, nórmas 
de dí;}J:'ê&a~1ia" éotic9r.rên~:~t,rti'K,~ ~l~ç(~e.il·d~'~u.m-(),' fé púplica; f;lU.a;propri~e~ {srt: 
:1 fUt ~§" 1.0, CCJ!-OOZ) , ~. ,.' .;. ' ~ " "'~ 

12~ Fi('ltt'~l-ei~\? o "Íf)R 'da: ~~ iJ~'~ ~go p$ '9. elÇeICíCio:~e o cUluijrinleJlto·dos 
dli'eiloS:~:otm~s resúlumteSd~tdntrato. 

B'Pàr êStar'.assiri\justó e::C'o~tr~!~ª,Ó~ M~~9',p~ente in~~érit0. 

,Cru_npo Largo. 24·tie'ltmnode 2019 

'r,.~ ~CQftódC .~~ . 'S:çflet'o. v '. 

CARO~~ llAN~MANN 

Cl!IRTIJ'ICO o lUlG,ISTRO EM 05/0'1/2019 14:,45 SOB Nn 41.6008985'15. 
PROTOCOLO: 194004503 DE 05/0'1/2019. CÓDIGO DE VERIWlCACÃO: 
11903063194. NI'U: 41600898575. 
CAROLINE l1l\NNll:M1<NN - EXULI 

Lli:ANOl:tO ~COS RAYSEL SISt'.AIA 
Sl1lClUlTWO-GliIRAL ' 

CUlU'.rll'l.'A, OSI07/~019 
www.elll.prelli.tacil.pr.qov.br 

A .alidadê deste documento, se impres~o, fica sujeito ~ OODProv~ção de sua,!~teniicidad. nos re8pêotivoa portais. 
, Informando 8eU8 respectivo" códigos de ver1 .•. csç o , 

'1 :. ~_,' ." ,11":'':''." ~ , ';:.' · 
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CERTIFICO O REGIS'l'aO EM 05/07/2019 14:45 S02 N° 41600898575. 
PROTOCOLO: 194004503 DE 05/07/2019. CÓOIC-O DE VElUFlCAÇÃO: 
11903063194. MIRE: 41600898575. 
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CAROLINE HANNEMANN - EIRELI 
ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 
CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR 
TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: cht.pecaseservicos@gmail.com 
CNPJ: 34.131.546/0001-01 IE: 90860776-79 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR 

EDITAL DE PREGÃO NQ 08/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

O abaixo assinado, CAROLlNE HANNEMANN, inscrita no CPF/MF sob n.Q 010.134.719-70, portador da Carteira de Identidade 

n.Q4316324, expedida pela SSP/SC, na qualidade de responsável legal do proponente CAROLlNE HANNEMANN EIRELI, vem, pelo 

presente, informar V.sa. que o senhor Weslley Fernando de Oliveira, inscrito no CPF n.Q 046.157.969-35, portador da Carteira de 

Identidade n.Q 10776063-6, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na 

modalidade de Pregão Presencial, sob n.Q 08/2021, 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 oferta dos; e) desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivada mente 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. 

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

Campo Largo, 27 de janeiro de 2021. 

Atenciosamente, 

134,131.546/0001-ofl 
CAROLlNE HANNEMANN -fIRElI 

Caroline Hannemann 

Representante Legal 

RUA AlCrD~SVAlENTlNO ZA"RLA, S40 
RONDINHA - CEP 83.607 - 312 

L CAMPO LARGO - PR _) 

Q 
CPF 010.134.719-70 - 4316324 SESP/SC 

CHT SERViÇOS 

CNPJ: 34.131.546/0001-01 

CHT SERViÇOS 
PEÇAS E SERViÇOS 

(41) 99515-1799 /Campo Largo 



CAROLINE HANNEMANN - EIRELI 
ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 
CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR 
TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: cht.pecaseservicos@gmail.com 
CNPJ: 34.131.546/0001-01 IE: 90860776-79 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR 

EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

DECLARAÇÃO 

Pelo presente instrumento, a empresa CAROLlNE HANNEMANN EIRELI, portadora do CNPJ nº 34.131.546/0001-01 

com sede na Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro, Rondinha - CEP 83607-312, Campo Largo/PR, 

através de seu representante legal o Sr. Weslley Fernando de Oliveira portador do documento de identidade RG n.º 

10776063-6 emitido pela SSP/PR, e do CPF n.º 046.157.969-35, DECLARA, sob penas da Lei, que cumpre as 

exigências contida no edital e seus anexos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Largo, 05 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 

I~J!~:;!ve~ azajz~ 
CPF 046.157.969-35 - RG 10776063-6 SESP/PR 

f34.131.S46/0001-ofl 
CAROllNE HAHNEMANN -{IRElI 

Representante credenciado 

CHT SERViÇOS 

CNPJ: 34.131.346/0001-01 

RUA AlCfO_ESVAlfNTINO ZANnlA. S40 
RONOINHA • CE' 83.607 - 312 

L CAMf>O lARGO- PR _J 

CHT SERViÇOS 
PEÇAS E SERViÇOS 

(41) 99515-1799 /Campo Largo 
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CAROLINE HANNEMANN - EIRELI 
ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 
CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR 
TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: cht.pecaseservicos@gmail.com 
CNPJ: 34.131.546/0001-01 IE: 90860776-79 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR 

EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Pelo presente instrumento, a empresa CAROLlNE HANNEMANN EIRELI, portadora do CNPJ nº 34.131.546/0001-01 

com sede na Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312, Campo Largo/PR, 

através de seu representante legal o Sr. Weslley Fernando de Oliveira portador do documento de identidade RG n.º 

10776063-6 emitido pela SSP/PR, e do CPF n.º 046.157.969-35, DECLARA, sob penas da Lei, nos termos do artigo 4º, 

inciso VII, da Lei 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima 

mencionado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Largo, 05 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 

~e~OI~ir~~~ 

CPF 046.157.969-35 - RG 10776063-6 SESP/PR 

l34.131.546/0001·of~! 
'AROllNE HANNEMANN -EIRElI 

Representante credenciado 

RUA ALClDESVAlENTINO ZANElLA, 54(} 
RONOINHA •• CEP 83.607 - 312 

L CAMPO LARGO - PR 

CHT SERViÇOS 

CNPJ: 34.131.346/0001-01 

CHT SERViÇOS 
PEÇAS E SERViÇOS 

(41) 99515-1799 /Campo Largo 
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CAROLINE HANNEMANN - EIRELI 
ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella NQ 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 
CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR 
TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: cht.pecaseservicos@gmail.com 
CNPJ: 34.131.546/0001-01 IE: 90860776-79 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR 

EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar 
123/2006 e suas alterações) 

Pelo presente instrumento, a empresa CAROLlNE HANNEMANN EIRELI, portadora do CNPJ nQ 34.131.546/0001-01 
com sede na Rua Alcides Valentino Zanella NQ 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312, Campo Largo/PR, 
através de seu representante legal o Sr. Weslley Fernando de Oliveira portador do documento de identidade RG n.Q 
10776063-6 emitido pela SSP/PR, e do CPF n.Q 046.157.969-35, DECLARA, sob penas da Lei, que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, nos termos do Artigo 3Q caput, incisos I e II da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Largo, 05 de fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 

Fernando de Oliveira 

-i 
'34.131.546/0001-01 ' 
'AROUNE HANNEMANN -EtRElI 

RUA ALCIDESVALENTINO ZAMEtLA, S40 
RONOI'NHA • CEP 83.607·312 , 

'- CAMPO LARGO - PR ~ 

CPF 046.157.969-35 - RG 10776063-6 SESP/PR 

Representante credenciado 

CHT SERViÇOS 

CNPJ: 34.131.346/0001-01 

CHT SERViÇOS 
PEÇAS E SERViÇOS 

(41) 99515-1799 jCampo Largo 



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

Empresa •. ~Fá,iI ~ 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 

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

Nome Empresarial: CAROLlNE HANNEMANN - EIRELI Protocolo: PRC2004980060 

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

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato Inicio de Atividade 
41600898575 34.131.546/0001-01 Constitutivo 18/06/2019 

05/07/2019 

Endereço Completo 
Rua ALCIDES VALENTINO ZANELLA, N' 540, RONDINHA - Campo Largo/PR - CEP 83607-312 

Objeto 
PROMOCAO DE VENDAS,LOCACAO DE VEICULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.4663000 COMERCIO 
ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL,PARTES E PECAS.7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM 
CONDUTOR7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES 7711000 LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR PROMOCAO DE VENDAS 46141 00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS.E 
EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA USO GERAL 3321000 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS .. 3314-7/12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES 
AGRICOLAS4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E 
PECAS4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES3314--7/17 - MANUTENCAO E 
REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES4661-3/00 - COMERCIO 
ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS3314-7/16 - MANUTENCAO E REPARACAO DE 
TRATORES. EXCETO AGRICOLAS4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES4530-7/03 - COMERCIO 
A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULlCOS E PNEUMATICOS, EXCETO 
VALVULAS3314-7/15 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRACAO MINERAL, EXCETO NA EXTRACAO DE 
PETROLEO. 

Capital Porte Prazo de Duração 
R$ 139.564,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta a quatro reais) "ME (Microempresa) Indeterminado 
Capital Integrallzado 
R$ 139.564,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e qualm tElais) 

Titular 
Nome CPF Administrador Inicio do Mandato Término do Mandato 
CAROLlNE HANNEMANN 010.134.719-70. _ ~_.~ -,:.~- S - 18/06/2019 

Dados do Administrador I 
~~, Nome CPF l'licio do Mandato Término do Mandato 

CAROLlNE HANNEMANN 010.134.719-70 , 1810612019 

Último Arquivamento 
',]1 • ~ Situação 

" Data Número .~ I Ato/eventos ATIVA 
01/12/2020 20207305064 002 / 021 - AL TERACAQ DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARiAL) SEM STATUS 

I 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2021, às 16:52:44 (horário de Brasflia). 
Se impressa, verificar sua autentlciaade no https:llwww.empreaafaefl.pr.gov.br. com o código 9SVXOGEJ. 

111111111111~11~1~11~llill 
PRC2004980060 

LEANDRO MARCOS RA:YSEL BISCAIA 
Secretârio Geral 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES ~ PR 
Certifico que a presente Cópia 

confere com o documento original 

;!"PI§__!R/~ 



MEMAGRIL MERCEDES MÁQUINAS AGRíCOLAS LTDA 
Rua João Pessoa, 703, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 02.668.819/0001-57 - Cad/cms 90165850-14 - Te/.: (45) 3256-1234 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAl N° 8/2021 

MEMAGRll MERCEOES MÁQUINAS AGRíCOLAS L TOA, pessoa ju 
rídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob p nO 02.668.819/0001-57 e no CAD/ICMS 
sob o nO 90165850-14, com sede na Rua João Pessoa, 703, Centro, CEP 85998-000, 
neste ato representada por seu sócio e administrador, Sr. MAURILlO CORNACHIONE, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nO 333.786.659-04, portador da 
Cédula de Identidade RG nO 1.819.096, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado 
na Rua João Pessoa, 603, Fundos, 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 nO 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pre 
gão acima mencionado. 

Mercedes-PR, 02 de fevereiro de 2021 

~(Jd(1)fflt_ 
Maurilio Cornachione 
Representante Legal 



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MEMAGRIL - MERCEDES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 

CNPJ/MF: nO 02.668.819/0001-57 
NIRE: 412.0391894-4 

Página 1 de 6 

Folha: 1 de 5 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) MAURILIO CORNACHIONE, brasileiro, maior, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Jales-SP, nascido em 20/09/1956, mecânico, 
inscrito no CPF /MF sob n". 333.786.659-04, portador da carteira de identidade civil 
nO.1.819.096/SESP/PR, expedida em 14/03/1977, residente e domiciliado na Av. Dr. 
Mário Totta, 523, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000. 

2) ROSELI CORNACHIONE, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, natural de Manuel Ribas-PR, nascida em30/05/1958, do lar, inscrita 
no CPF /MF sob n°. 968.605.889-34, portadora da carteira de identidade civil 
nO.3.486.034-3/SESP/PR, expedida em 23/10/2006, residente e domiciliada na Av. 
Dr. Mário Totta, 523, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de MEMAGRIL - MERCEDES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, com 
sede na Rua João Pessoa, 603, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 02.668.819/0001-57, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
n" 412.0391894-4 em 04/06/1998 e última alteração contratual registrada sob n°. 
20034078975 em 07/01/2004; resolvem alterar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente 
sociedade que é na Rua Joào Pessoa, 603,Ceotro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, fica alterado para Rua 
João Pessoa, 703 , Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

cLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por 
objeto social a exploração do ramo de: COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS 
NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUSIVE PARA MAQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE 
CAMINHOES, ONIBUS E OUTROS VEICULOS PESADOS, INCLUSIVE MAQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: COMERCIO 
VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, MECÂNICOS EELÉTRICOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS); SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
(VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS); SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OÚ 
FUNILARIA DE VEICULOS AUTOMORORES (LEVES E PESADOS); SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES(LEVES E 
PESADOS); SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DFE VEICULO~ 
AUTOMOTORES(LEVES E PESADOS);COMERCIO A SERVIÇOS DE USINAGEM; 
TORNEARIA E SOLDA; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO A 
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.. . 

cLÁUSULA TERCEIRA- REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa sç 

r, 

., 
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João Pessoa, 603, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de MEMAGRIL - MERCEDES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, com 
sede na Rua João Pessoa, 703, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n", 02.668.819/0001-57, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
n° 412.0391894-4 em 04/06/1998 e última alteração contratual registrada sob n°. 
20034078975 em 07/01/2004; resolvem atualizar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de MEMAGRIL - MERCEDES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e tem 
sede e domicílio na Rua João Pessoa, 703, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000. 

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. 

cLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/1998 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

cLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, MECÂNICOS 
EELÉTRICOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS LEVES E MAQUINAS 
PESADAS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES (VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS); SERVIÇOS DE 
LANTERNAGEM OU FUNILARIA DE VEICULOS AUTOMORORES (LEVES E 
PESADOS); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES(LEVES E PESADOS); SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 
BALACEAMENTO DFE VEICULOS AUTOMOTORES(LEVES E PESADOS);COMERCIO 
A SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.. I~ 

cLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: .. 

Nome (% Cotas Valor R~ 
MAURILIO CORNACHIONE 50.00 25.000 25.000,00 
ROSELI CORNACHIONE 50.00 25.000 25.000,00 
TOTAL 100.00 50.000 50.000,00 

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

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

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 Candido 
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 cumprí-lo em todos os seus termos. 

Mercedes-PR, 22 de janeiro de 2021. 

·1 

ROSELI CORNACHIONE MAURILlO CORNACHIONE 
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CARTERBRASIL 
DISTR. LTDA. 

Peças e Serviços para Máquinas Pesadas 

ANEXO-VI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
AO PREGOEIRO DO MUNiCíPIO DE MERCEDES-PR 
PREGÃO PRESENClAl Nº 08/2021 

O abaixo assinado, AlDANIR OSMAR STUM, portador da Cédula de Identidade nº 3.590721-1, 
expedi da pela SSP/PR e CPF n.º 488.449.509-87, na qualidade de responsável legal do 
proponente CARTER BRASil DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTOA-EPP situada na AVENIDA 
TANCREDO NEVES, 2935 em Cascavel, Estado do Paraná, CNPJ/MF: 02.911.351/0001-80, 
Inscrição Estadual sob n.º 9021597039, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor 
Rafael da Silva Costa, inscrito no CPF n.º 044.081.309-31, portador da Carteira de Identidade 
n.º 9.009.672-9, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n.º XX/2021, 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-I o; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. 

é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Cascavel, 04 de fevereiro de 2021 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS lTDA-EPP ~-,. 
Sócio Adm: Aldanir Osmar Stum 

CPF: 488.449.509-87 

RG: 3.590.721-1 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS L TDA-EPP 

Av:-Tancredo Neves, 2935 - Pioneiros Catarinenses - 85805-516 - Cascavel- PR 

Fone: (45)3229-7070 Email: carterbrasil@hotmail.com - CNPJ: 02.911.351/0001-80 IIE: 9021597039 



CARTERBRASIL 
DISTR. DE PEÇAS LTDA. 

Peças e Serviços para Máquinas Pesadas 

PROCURAÇÃO 

A empresa CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n2 

02.911.351/0001-80, com sede à Av. Tancredo Neves, 2935, bairro Pioneiros Catarinenses, CEP n2 

85805-516, Município de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo sócio com 

qualificação completa, Sr. Aldanir Osmar Stum, portador do R.G. n2 3.590.721-1 e CPF n2 488.449.509- 

87, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Salgado Filho, 1599, bairro Neva, 

município de Cascavel, Estado do Paraná, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, 

seu PROCURADOR o Sr. Rafael da Silva Costa, portador do R.G. n2 9.009.672-9 e CPF n2 044.081.309- 

31, brasileiro, solteiro, representante comercial, residente e domiciliado à Rua Vitória Régia, 725, 

bairro Guarujá, cidade de Cascavel, estado do Paraná, a quem confere amplos poderes para 

representar a empresa nas licitações que esta venha participar e praticar os atos necessários, 

assinando documentos, usando dos recursos, interpô-Ias, apresentar lances, negociar preços e 

demais condições, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, assinar atas 

e contratos destas, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Esta procuração é válida até o dia 31 de dezembro de 2021. 

Cascavel, 27 de janeiro de 2021. 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP 
Sócio Adm: Aldanir Osmar Stum 
CPF: 488.449.509-87 
RG: 3590721-1 

• A 

Av. Tancredo Neves, 2935 - Pioneiros Catarinenses - 85805-516 - Cascavel- PR 

Fone: (45)3229-7070 Email: carterbrasil@hotmail.com - CNPJ: 02.911.351/0001-80 IIE: 9021597039 
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ALTEIVlÇ··io CONTRA TUA L N': J I DA ... "'OC/EDADE: 
CARTER BRASIL DiSTRIBUiDORA DF PEÇAS LTDA - EPP 
CNPJ: 02.9/1.351/000/-80 
NINE: 412. ()4020330 

ELlAS I<IYTLiVIBEnc. brasileiro. casado pelo regime de comunhão parcial de bens, cmpresano. 
residente l' domiciliado em Cascavel Pr .. a l<lia Carlos Gomes, n " 14M, Bairro Parque São Paulo, CEP: 
R5.f\l2-090. portador da Ct~dllla le Identidade Civil RCi. N. 4.567.256-5 SSP-PR, c ele- N. 627.890.079-34. 
ALDANIH OSl\'IAR STlJiVI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
residente c doruiciliado em Cascavel PR., a Rua Salgado Filho n o 1699, bairro Neva, CEP: 85.802-150, 
portador dn cédula de identidade civil RG n ? 3.590.721-1 SSP PR c CPF n o 48RAt·19.509-87. 
ONILSA KASCIIAI<. brasileira. viúva, empresária. residente e dorniciliada em Cnpanerna PR., a Rua Padre 
Cirilo. S/N. Centro. C'EP: R".760-000. portadora ela cédula de identidade civil i{Ci 1.071.652 SSP PR e CPF: 
806.:;:25.05<)-1 ~: 
NI~LSON BUD.'iY. brasileiro, casado pelo regime de comunhão univcr: ai de bens. empresário, residente c 
domiciliado cru (. 'ascavel I-'R lia Rua Tiradentes. n° 105, BI,3 Apto 31. Região (lu lago I. CEP: 85.812-20 I, 
portador d:1 C~'(1t tI:1 de identidade ci vi I RG nO 1.'101.521 SS P r>R C CP F: 283.406.479-20. únicos sócios 
componentes Li" sociedade empresária lirnitada que gira soh O nome empresarial de ;'CARTER 
nHASIL UISTI'{IBlJIDOHA DE PII:ÇAS LTDA - EPP". com sede lia Avenida Tancredo leves, n." 
2935. Bairro Pioneiros Caiarinenses. CF~P: 85.HO."-516. 11<1 cidade de Cascavel PR. COI11 contrato social 
registrado na j uutu coruercial do ParLlIH1, sob rr', ·11~(),1()?()330 ,~1I130/11/1998. com CNI).l: 02.911.351/0001- 
80. RCSO]\"C!ll. .isxim alterar o contrato social. 

c Li\. lIS L: l. ,\ I J R I M E II{;\ - O rumo de tlt i vid.ide da sociedade que era ele: Importação c Exportação 
ele Comercio 1)(11' .uucndo de peças t' acessórios novos para veiculos automorores. maquinas pesadas 
e seus equipamentos e (I prestação de serviço de conserto c reformas ele maquinas pesadas, maquinas 
ugricolas I..: svus equipamentos rnccanicos e hidr.iulicos. Passa para: Irupurtuçâo c Lxporração de 
Comercio pOI' atacado de peças c acesso rios IIOVOS para veículos automotores, maquinas 
pesadas c WIIS equipamentos c a prestação ele serviço de conserto e reformas de maquinas 
pesadas, maquinas agricolas c seus equipumentos iuecan icos e hidráulicos, Comercio varejista 
de lu b ril'icau tcx. 

CL\l!Sl.1l./\ SEGlJND,\ - 1\ vista elas modificuçõcs ora ajustadas I:.' em consonância o CJue 

determina () .m 2.031 da Lei n" 10.40ó/2002. os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e 
consolidar () co nt ral o social, tornando assim. sem efeito. a partir desta data, as cláusulas c condições 
contidas no ((llitralO primitivo que, adequado às disposições da referida lci 11" 10.406/2002 
aplicáveis :\ ,',1,' tipo sociciário. passa a ter a :>l'f.!.Uinl\;; redação: 

f
··· ~- 
JUNTA COMfRClAL 
,_..::D..::O-,-P:_:;AR.:..A:;_N.'-A___.I 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB N° 2017534?271. 
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 
11703104192. NIRE: 41204020330. 
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITlBA, 11/08/2017 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua.a~tenticidade nos respectivos portais. 
A validade deste documento, Informando seus respectivos códigos de ver~f~cação 



AJ:f'l!:.·Uíl(',·IO CONTRA TUA L N~ 11 /)/j SOCIEDADE: 
CANTEI< 8N,IS/L D/STRIBU/DOUA tn: PEÇAS LTDA - EPP 
CNP.J: U2.Y/I.351/0UOJ-80 
!ViRE: 4.12.04020330 2 

CONTRATO SOCIAL CONSOLiDADO 

CARTFR BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - C:PP 
CNPJl!vl1' 1l"()~()II,351/0001-80 

NIRI~ 11""1·12,O~I()203JO 

ELIAS 1<1. ETl':M BERG, brasileiro, casado pelo regime k WI11L1l1hão parcial de bens, empresano, 
residente e dtlllliciliado em Cnscaveí Pr .. a Rua Carlos Gomes, n o 1464, Bairro Parque São Paulo. CEP: 
g::;.812-(Jl){l, 1"'11:1",)1' ela Cédula de ldentidadc Ci\il RCI, N. ·.1,567,256-5 SSP-PR, t' Cle- N. 627.890.079-34, 
ALlJAi\'ll{ (),"\I\I~ STLJ\'l. brasileiro. casad« pelo n:gil1ll' de comunhão parcial de bens. empresário. 
residente " clon.icil indo em Cascavel I)R .. a 1{L1:! S,t!gado Filho n o 1699. bairro Ncvu. CEP: 8 ,802-.150. 
portador lI,l cédul:1 de idem idade ci vi I RG n ? 3_5l)(), 7 _ I-I SSP PR c CPF n ? 4gl:l.lW).509-87. 
ONILSA 1(,\'-;('11;\1(, brasileira, viúva, empresária, residente c dorniciliada em Capanerna PR., a Rua Padre 
Cirilo. S/N. Ccuuo. CEP: 85.760-000, portadora da cédula de identidade civil RG 1.071.652 SSP PR e CPF: 
gOG.325,05()-1 ~: 
NELSO,\' tIl l>.'\J\'. brasileiro. casado pelo regime ele cornunhào universal ele b":IIS. empresário residente e 
cll)llli(iliml,1 ViII ( :hu\\'el 1'1{ 11;1 Rua Tirudcruc-; 11" lU.". nl.3 Apto 31. Região elo lago I. CEP: 85.812-201. 
portador d~1 c,"dlila de identidade civil I{(j 11" 1.,I(l1 S: I SSI' IJR e CPF: 2~3.41)(j.'179-20. únicos sócios 
componentes da .oc icdudc em presária I i 111 i tuda que gi ra sob o nome em presurial de" CARTER 
BI{ASIL DISTIHBUIDORA DE PEÇAS LTOA - EPP. C.OIll sede na Avenida Tancredo Neves, 11.° 
293'í. Ibirr() Jlill11eil'os Catarinenses. CEP: 85.805-516, na cidade de Cascavel PR., com contrato 
social 1'..:!-!i~lr:ld\l lia junta comercial elo Parauá. sob n". '41204020330 em 30/1 111 99l:l, com CNP.f: 
02.tJ 1 I,J_-I/()()(/ l-i{U. Resolvem. assim alterar o contrato social. 

CLÁUSl'l.t\ i'l{liVn:lRA - /\ sociedade gira sob II nome empresarial de: CARTER HRASIL 
DISTH,I BlJll)()I~A 1m PEÇAS LTDA - EPI', 

CLAl!SUL.\ St:GUNDA - A sociedade tem LI sua sede na Avenida Tancrcdo Neves, n." 2935, 
Bairro Piol1Cirll,\ Cararinens .s, CEP: 85.805-51 (j. na cidad ~ ele Cascavel PR. 

CLAUSllL,\ TI':RCElRA - O objeto social t: o de Importação e Exportação de Comercio por 
atacado de j)L'''::IS e acessórios novos p:ll':1 veiculos uutomotorc .. maquinas pesadas e seus 
equip,lI11CII10::> " ;1 prestação de serviço le conserto e reformas de maquinas pesadas, maquinas 
agricol.». t' :-;I.:lh L'I.I li ipumcnros mecunicos c hidráulicos. Comercio arcjista de lubrificantes. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB N° 20175347271. 
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017, CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 
11703104192. NIRE: 41204020330. 
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 11/08/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compr~v~ção de sua.a~tenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cod1gos de ver1f1cação 
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ALTERACAo CONTRA TUA L N". J J /)/1 SOCIEDADE: 
CARTER /5!\.·L)']L DJSTIUBUIDORA tn: PE(_' 18 LTDA - EPP 
CNP.J: 02.'J/1.351/0()(}/-80 
NIRE: 41.?(J4()20330 3 

CLAUSLL:\ t)LARTA - O ca] ital social é (I de RS 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), 
dividido CI1I .~.;;,(){)O (cinqüenta E' cinco mil quotas de valor nominal R$ 1.00 (um real), cada urna 
totalmente illk"r;diz<lcla~ em moeda corrente du puis, :ls::-.illl subscritas): 

- _. ,._-_ -._--- --- 
QUOTAS CAlllTAL 
30.250 30.250,00 _ 

8.250 8.250,00 
II 8.250 8.250.00 _, .. ---- - 

S.2~O 8.250,00 - 
55.UOO 55.000,00 -_._-- _ 

SÓCIOS 

CLÁUSULA ()lIINTA - A sociedade iniciou suas ativida les em 01 de Dezembro ele 1998 e seu 
prazo é indercrmin.tdo. 

CLAusu 1./\ :-;EXTA - As quotas silo indivisiveis t' não poderão ser cedidas ou transferi das a 
icrcci I\)S S~'lll \' \.'ullSCI iti monto do nutro soe io. ;1 li nem lica usscgu rado. em iglla ldadc de condições c 
preço O lireil(1 k prcferencia para a sua í\Ljllisi,'ào S' pOSlíl 3 venda, tormal izando. se realizada a 
cessão delas. :1 alteração cnntraiual pertinente. 

C Li' li S L L. \ ;.; 1·:'1' IIV1.A - A responsabi I idade ele cada sócio é restri ta ao valor de suas quotas, mas 
Lodos respondem soliduri.unente pela inregruliznção do capital social. 

Cl.;\liSl'I .. \ 111'1'.\\0'/\ - A udministraçào cI:1 sociedade caberá a ELI,\S KLETElVIBERC e 
ALDANII{ ():-;\L\I{ STUl\I, compeundo-Ihc priv.u iva e individualmente o II~U do nome empresarial, 
vedado. 110 \.'111:111\.0. o uso cio nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou 
assumir ohl'i~.!;I\·úcs seja em lavor de qualquer cios quotistas Oll de terceiros, facultada retirada 
111('115:11, cujo \ :t!dr não uluupassc o limite fixndo pela legislação cio imposto de renda. 

CLAUSllJ.:\ .\ ),\;A - /'\l) término cio exercício social sl:'rú levantado em 31 de Dezembro de cada 
uno. cabendo ;\lh ,~('h:i )5. 11:1 proporção de SlIilS lJlIlltilS. ()~ lucros ou perdas apurados. 

CLAusu ".\ I >1': CIMA - Fica eleito o Coro d~1 comarca ele Cascavel rl~ pura qualquer ação fundada 
neste contrato. 

-~- ....-:~ 
JUI.fTA CO .•••• \ERClAl 

DO PARANA 
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·IL Tl:;UA ( lU (,ONTRATU,IL N°. fI /)/1 SOCi/:'/)ADE: 
CARTER BH.·IS1L D/SIRI/JUIDOR.-I DE PEÇ' LS LTDA - EPP 
CNPJ: 02. Y / /.351/0()()1-80 
NIRE: 412. ().,f(}20330 4 

CL!\lJSlll.:\ IiFCIJVI!\ PRIMEiRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer cios sócios. a 
sociedade CUIII'IILI"r~1 COI11 seus herdeiros ou <uccssorcs. Nào sendo possível li li inexistindo interesse, 
apurar-se i'illll" kl\'eres ~1l1 balanço geral. (I I I\..' "\.' k\;1I1t<lI'<\. conforme entcndirncruo vivente. 

CL\LiSt.'L,\ iLCIlVl:\ SEGUNDA - DESIMPEDIMENTO - Os sócios administradores 
declaram. sob ~IS penas ela lei.de que não estão impedidos de exercerem a administração ela 
, ocicdadc. pUI ki especial. ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os 
efeitos dcl:i. :1 11CllU que vede, ninda que temporariamente. o acesso ~l c.uzos públicos. ou por 
crime lalirucur.u, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, pcculato. ou contra a 
economia pUj)uLlr. contra o sistema liuuncciro nacional. contra norrnar ele defesa da 
concorrôuci.r. contr.: :IS relações ele COI1SUIl1O, ré publica, ou a propriedade, (nrr. J .OJ 1. 
paragrato I", (_'crWO_), incurso (;111 ucnhum cios crimes previstos CIlI lei que o impeça de 
exercer a :Ld111 iuistrução da sociedade emprcsnria. 

: 1,)1' assim 1 e'rl..' I) 1 justos l' couuatudos. lavram. datam c usxinam o presente 
instrnmcuto \..'111 via única. juntamente cum duas testemunhas obriuando-se por si e seus 
herdeiros ao .. ,'U liel cumprimento em todos th seus lermos, 

o .\lII.SA KASCHAJ( 

Tl'sll' 111 11 11 Ii:h: 
. - _._-;, 

-----~~~------------- _- 
DANILO 'f1SSIANl rEH.lWV\ DA SILVA 
!{(;. 5.243.013-5 -PR 
CI' F, () .. Hi.2lJ9.1lJ9-70 

,/<.<~ s: .~ s//J . --______ _ ~--- .. -.J--_---_----- 
UlI/, ALV)':S UOS REIS 
RC. 2.258.\)1:"-(1 1'1{ 
(,(-,F ... B45·-l7.11 ')-:,\3 

-~-~ ~:. JUNTA COMERCIAL 
DO f'ARANA 
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Sei r;, .Dlgital: UscEM.YAA3A.A:I.wA7. Controle: N6kow.npdfE 
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CARTERBRASIL 

Peças e Serviços para Máquinas Pesadas 

ANEXO-li 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO DO MUNiCíPIO DE MERCEDES-PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP situada na AVENIDA TANCREDO NEVES, 
2935 em Cascavel, Estado do Paraná, CNPJ/MF: 02.911.351/0001-80, Inscrição Estadual sob 
n.º 9021597039, representada neste ato por seu representante legal, Sr. ALDANIR OSMAR 
STUM, portador da Cédula de Identidade n.º 3.590721-1, expedida pela SSP/PR e CPF n.º 
488.449.509-87, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei n.º 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Cascavel, 04 de fevereiro de 2021 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP 

Sócio Adm: Aldanir Osmar Stum 

CPF: 488.449.509-87 

RG: 3.590.721-1 

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS L TDA-EPP 

Av. Tancredo Neves, 2935 - Pioneiros Catarinenses - 85805-516 - Cascavel- PR 

Fone: (45)3229-7070 Email: carterbrasil@hotmail.com- CNPJ: 02.911.351/0001-80 IIE: 9021597039 



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

Empresa •••. Fácil !f!:J. 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis· SINREM 

Nome Empresarial: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS L TDA • EPP Protocolo: PRC2t05479931 

Natureza Jurídica: Sociedade Emprcvána Lnrutada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade 
41204020330 02.911.351/0001-80 30/11/1998 01/12/1998 

Endereço Completo 
Avenida TANCREDO NEVES. N° 2935, PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516 

Objeto Social 
IMPORTAÇAo E EXPORTAÇAo DE COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 
MAQUINAS PESADAS E SEUS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇAo DE SERViÇO DE CONSERTO E REFORMAS DE MAQUINAS PESADAS, 
MAQUINAS AGRICOLAS E SEUS EQUIPAMENTOS MECANICOS E HIDRAULlCOS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capitallntegralizado Porte) 
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ALDANIR OSMAR STUM 488.449.509-87 R$ 8.250,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ONILSA KASCHAK 806.325.059-15 R$ 30.250,00 Sócio N 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ELlAS KLETEMBERG 627.890.079-34 R$ 8.250,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
NELSON BUDNY 283.406.479-20 R$ 8.250,00 Sócio N 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
ALDANIR OS MAR STUM 488.449.509-87 
Nome CPF Término do mandato 
ELlAS KLETEMBERG 627.890.079-34 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
11/08/2017 20175347271 002/051 - CONSOLlDAÇAo DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Certificamos que as tnforrnações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2021, às 15:40:55 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código TFDVGKLF. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC21 05479931 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

1 de 1 
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Documentos de Credenciamento 

Pregão Presencial n° 008/2021 

Objeto: Fornecimento de peças e acessórios de reposição 
genuínos e/ou originais, novos, para máquinas pesadas 
integrantes à frota pertencente ao Município de Mercedes, 

Mercedes - PR, 05 de fevereiro de 2021. 

HIORAUTORK EMPREITEIRA OE OBRAS L TOA. 
CNPJ: 05.866.352/0001-48/ Inscrição Estadual: 90785455-82 

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



QUINTA 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 7 

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 n? 10.322.948-0/SSP/PR, residente e domiciliada na Rua 
Deonato Schwab, nO 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, residente e domiciliado na Rua 
Deonato Schwab, nO 3374, Loteamento Lumara, Marechal Cândido 
Rondon-PR, CEP: 85.960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresana 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 
nO 412.0508367-0 em 02/09/2003 e última alteração contratual registrada 
sob n". 41901856171 em 03/04/2020; 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: 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 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 
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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, 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 
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. Serviço de chapeação, funilaria, pintura, 
manutenção e reparação elétrica. Serviço de coleta de lixo. Comércio de pedras. 
Fabricação e reforma de bancos e estofados para veículos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era 
administrada por STEFANY FERNANDA PEREIRA passa a ser administrada por 
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, 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 
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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 RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da 
sociedade a sócia STEFANY FERNANDA PEREIRA, acima qualificada, vendendo e 

'"\ transferindo, com o consentimento do outro sócio, as 105.000 (cento e cinco mil) quotas 
integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) ao 
sócio MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, acima qualificado, dando plena quitação das 
quotas vendidas. 

CLÁUSULA QUINTA: NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações 
havidas, o capital social, que 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, inteiramente subscritas e integralizada em moeda nacional, fica assim dividido: 
Nome (%\ Quotas Valor R$! 
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA 100.00 150.000 150.000,00 I 
TOTAL 100.00 150.000 150.000,001 

CLÁUSULA SEXTA: Fica alterada esta sociedade em SOCIEDADE LIMITADA 
UNIPESSOAL, sob a denominação de HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA, 
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora 
ajustada, consolida-se o contrato social e posteriores alterações, que passa a transcrever, 
na íntegra, o ato constitutivo da referida SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, com teor 
seguinte: 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 
HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA 

CNPJ/MF: 05.866.352/0001-48 
NIRE: 412.0508367-0 
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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 domiciliado na Rua Deonato Schwab, 
n? 3374, Loteamento Lumara, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 
85.960-000, RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA 
UNIPESSOAL, e que regerá mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade 
limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE 
OBRAS L TDA e tem sede e domicílio na Avenida Maripá, n? 1700, Sala 03, fundos, 
Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000, e será regida por este 
instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 
1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 
63, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

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. 

Parágrafo Único: a sociedade mantém a seguinte filial: 
1) Rua Henrique Dias, nO 422, Barracão 02, Centro, em Maripá-PR, CEP: 85.955-000, 
inscrita no CNPJ sob o nO 05.866.352/0002-29 e NIRE nO 41901856171. Iniciou suas 
atividades em 01/04/2020 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado. Objeto 
social: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, ônibus, 
caminhões, maquinas. Serviço de borracharia. Transporte rodoviário de cargas, municipal, 
intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de veículos automotores e 
equipamentos de uso na construção civil e terraplanagem. Aluguel de maquinas 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. Serviço de varrição, capinação, lavagem de ruas e logradouros públicos e 
privados. Serviços de limpeza de bocas de lobo e galerias de aguas pluviais. Saneamento 
urbano e rural. Serviço de limpeza e preparação de terrenos e canteiros. Atividades 
paisagísticas: hidrossemeadura, jardinagem, paisagismo, poda de arvore e manutenção de 
jardins. Comercio varejista de materiais hidráulicos, peças e acessórios para maquinas. 
Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, caminhões, 
ônibus e maquinas. Comercio varejista de lubrificantes. O capital social destacado no valor 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fins fiscais. 

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 
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ramo de: 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 cãmeras 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 
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 borracharla. Prestação de Serviço de 
controlador de acesso, vigia e porteiro. Serviço de chapeação, funilaria, pintura, 
manutenção e reparação elétrica. Serviço de coleta de lixo. Comércio de pedras. 
Fabricação e reforma de bancos e estofados para veículos. 

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital da sociedade limitada unipessoal será 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta 
mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a 
seguir: 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à 
importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nO 
10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do 
capital social da sociedade limitada unipessoal. 

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de 
incomunicabilidade e impenhorabilidade. 

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a MARCOS 
SERGIO DE OLIVEIRA, 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 ( 
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bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à 
consecução dos objetivos ou á 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 SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O sócio único 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 OITAVA: RETIRADA DE PRO-LABORE: O sócio único poderá de comum 
acordo. fixar uma retirada mensal. a título de "pró-Iabore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA NONA: 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 
art. 1.059 da Lei n.? 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 OLl 

dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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 nO. 123, de 14/12/2006. 

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

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento 
particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para 
que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-Io 
em todos os seus termos. 
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Marechal Cândido Rondon-PR, 13 de Novembro de 2020 .. tx 

MARCOS~ GIDE OLIVEIRA 
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PROCURACÃO 

Outorgantes: 

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 domiciliado na Rua Deonato Schwab, nO 
3374, Loteamento Lumara, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85.960-000; 
representantes da empresa: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TDA, 
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 n° 
412.0508367-0. 

Outorgado: Cintia Oberherr, brasileira, maior, solteira, nascido em 18/08/1996, 
natural de Marechal Cândido Rondon-PR, auxiliar administrativo, inscrito no 
CPF/MF sob n". 087.688.379-09, portador da carteira de identidade RG n". 
12.814.459-5/11PR, expedida em 01/11/2019, residente e domiciliado na Rua 
Lengo, n? 26, Frankfurt, Lider, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960- 
000. 

Poderes: Plenos poderes, inclusive os das cláusulas "AD JUDICIA" e "AD 
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, Juízo, 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 título 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 
bens, assinar contratos, adjudicar, concordar, discordar, desistir, transigir, 
contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e comorom,1 ·soso~ receber e dar 
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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 legais 
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, 30 de novembro de 2020. 
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NILO 08ERHERR 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 8/2021 

HIDRAUTORK EMPREITElRA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n", 
05.866.352/0001-48, Inscrição Estadual n." 90785455-82, neste ato representada por sua 
Procuradora, a Sra. Cintia Oberherr, portadora da Carteira de Identidade n." 12.814.459-5, e do 
CPF n.? 087.688.379-09, 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 - PR, 05 de fevereiro de 2021. 

T'. 2 ~ ()jw,)gAA.< 
CI IA OBERHERR 
PROCURADORA 

RG 12.814.459-5 SSP/PR 
CPF 087.688.379-09 

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

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



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

Empresa ".".Fácil ~ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Nome Empresarial: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS L TOA Protocolo: PRC2004890413 

Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade 
41205083670 05.866.352/0001-48 02/09/2003 05/09/2003 

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

bjeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULlCOS, PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E 
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE RADIADORES. COMERCIO DE FERRO VELHO. COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS DE 
AR. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 
ONIBUS, CAMINHOES, MAQUINAS. SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES. SERVICO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE 
MOTORES. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. LOCACAO DE 
VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM. ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM. EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL E ATERRO SANITARIO. 
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, CALCADAS E PRACAS. PAVIMENTACAO POLIEDRICA, ASFALTICA E RECAPEAMENTO. SANEAMENTO DE 
ESGOTO. CASCALHAMENTO DE RUAS, VIAS E ESTRADAS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVICO DE DRENAGEM, FUNDACOES, 
SONDACOES E DRAGAGEM. SERVICOS DE TOPOGRAFIA. SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS, HIDRAULICA, ELETRICA, 
ESGOTO. SERVICO DE PINTURA EM GERAL. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA DE EDIFICIOS E EDIFICIOS PUBLlCOS. SERVICO DE 
VARRICAO, CAPINACAO, LAVAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS E PRIVADOS. SERVICO DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E 
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. SANEAMENTO URBANO E RURAL. SERVICO DE LIMPEZA E PREPARACAO DE TERRENOS E CANTEIROS. 
SERVICO DE LIMPEZA POS OBRA. ATIVIDADES HIDROSSEMEADURA, JARDINAGEM, PAISAGISMO, PODA DE ARVORE E MANUTENCAO DE 
JARDINS. GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS. SERVICO DE BORRACHARIA. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO, VIGIA E PORTEIRO. SERVICO DE CHAPEACAO, FUNILARIA, PINTURA, MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA. SERVICO DE 
COLETA DE LIXO. COMERCIO DE PEDRAS. FABRICACAO E REFORMA DE BANCOS E ESTOFADOS PARA VEICULOS. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capitallntegralizado Porte) 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

. _. r 
1ados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
MARCOS SERGIO DE 052.898.679-10 R$ 150.000,00 Sócio S 
OLIVEIRA ~- 

~ -' Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA 052.898.679-10 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
02/12/2020 20207111472 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

'\___., CONTRA TO/ESTATUTO SEM STATUS 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela ..:::. 

1 - NIRE: 41901856171 CNPJ: 05.866.352/0002-29 
Endereço Completo 
RUA HENRIQUE DIAS, N° 422, BRCAO 02; , CENTRO, Maripá, PR, CEP: 85955000 

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

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2020, às 13:47:45 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código QKGEARA9. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2004890413 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa,..,..Fácil ~ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Continuação 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Protocolo: PRC2004890413 Nome Empresarial: HIDRAUTORK EMPREITElRA DE OBRAS LTDA 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Secretário Geral 

2 de 2 



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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N2 8/2021 

ANDRE DANUBIO KLAUS, pessoa física, nos termos da lei equiparada a pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 27.279.933/0001-94 e no CAD/ICMS sob o nQ 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 nQ 049.428.799-30, portador da Cédula de Identidade RG nQ 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 
4Q, inciso VII, da Lei nQ 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 
Pregão acima mencionado. 

Mercedes-PR, 02 de fevereiro de 2021 

;4de~~ko Klous 
Titular 



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

CNPJ W 27.272.933/0001-94 - CAD ICMS 90744789-88 Te/.: (45) 3256-1787 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.º 8/2021 

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 OS, 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 8/2021, com autorização 
para, em todas as fases, representar a empresa supra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) apre 
sentar 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 ofer 
tados; e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da ses 
são pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de fazê- 
10; 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, 02 de fevereiro de 2021 

~~KlaU5 
Titular 



Secretaria da Micro c Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Intcgração 
Junta Comercial do Estado do Paraná • JUCEJ>AR 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

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

o Empresário ANDRE DANUBIO KLAUS , estabclecido(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 

• Este docurrEnto foi gErado no portat Errpresa Fãcil 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 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos c6digos de verificação 



Secretaria da '.1I<ro e Pequena Empresa 
Seeretaria da Raelnnallzaçãn C Slmpllncaçiio 
I)epartumento de Regi~lro F.mpresariul e Integraç;;o REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhu-, I ' 

\1:\lnW 1lI: IOFXTlFI('.·\( ·\11 DO RI (il=--:IH 101 "\II'RI;;; \. 'IIU lU ~l 01. I""' f)\ I ILlA! """""'" """'",,. " ."" """.,,,, ., I;'"" 
XXX XXX 

~O\IE DO l!MrRESAIU() (completo, ('cn13hrc\·i:llllf;L.~) 
ANDRE DANUBIO KLAUS 

:-,;"CIONALlOAUt-; I ESTI\DOClVfL 
BRASILEIRA CASAOO(Al 

<;EXO I RfcCil\1f. DF.IIENSISC " •• do, 
Masculíno Comunhão Parcial 

I 11.110 IJElpail (mk) 

<iELSON DANUBIO KLAUS I MARIA ANTONIA POERARI KlAUS 
\ASCllx) E~ {dal3 de I\,ucimcntnl IDENTIDADE (nUmero) 0rgA0 emissor l:f rPFlnUm<f., 
21\/0211986 03245356211 I DETRAN I PR 049.428.799-30 

I M \" 'II'AIX) rOR I(Clnn.1 de cn\,lrw;i~ll1 . -omcute no ("3!10 de menor) 

X.\X 
IlOMICII..IAOO NA IlOGRADOURO. ruo. )V, ele) I 'UMf.RO 
RUA ROMANO GROFr 1~19 

( ·(lt.lrLE~I~NTO rWRROIDrSTR'TO CEP CODlGO 00 MUNICIPIO (USô dljunlll;om<<<i,n 

XXX RES. MERCEDF..S I 85998,000 006330 - Merccdcs -. 
\IUNK:IPIO 

r:;R Mcrccdcs 

declara, sob os penas da lei, n40 estar Impedido de exercer arlvldade empresárla, que mio possui outro reglSlro de empresário e requer: 
,\ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 I'ARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CODIGO E DESCRIÇAO DO A TO CODI<iO E DESCRIÇÁO 00 ATO 
IlHO - INSCRiÇÃO XXX 

,ODIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO CODlGO E DESCRiÇÃO DO EVE:"\ITO 
080 (I l INSCRiÇÃO XXX 
'lO.\1E E~·IPW.I~SAItIJ\L 

.'\NDRE DANUBIO KlAUS 
I OORI\OOURO(rw,c\'. ele) rt\l"'O 
RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ 3)6 

( ·nMPI.f.MI~NTO IBAlRROIDISTRfTO CEr CoDTOO DO MUNICIPIO {U~ da junta C"ometcl3l, 

XXX CENTRO 85998-000 006330 - Mercedcs 
"ONIClrIO ( PAS rOARlln 111.I1U1\"lcoll.·\IJ\II. 

Merccdcs PR I nRASIL AD.KlAUS@HOTMAIl.COM 
,'ALOR IlClCAPfTAL· R~ r'ALOR lXl CAPITAL ,1"", "".",) 
so.oeo.oo cinqucnta mil reais 

l'ODIGO DE A TlVIDADf-: ":("()N~)MI(," Ocscriçàu do Objeto 
(CNI\F. Fiscal) Comércio a varejo de peças e acessórios novos c usados para veicules automotorcs.Comércio a varejo de Iubrificamcs \li\·i~·Prindp;11 

4530703 
para veículos automctorcs, Comércio varejista de untas automotivas. Comércio varejista de ferramentas manuais, 
elétricas e nãc-elérricas. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e instrumentos para uso agrlcola.Serviço de 

\ti\·i~ SccunJ;iri.l manutenção e reparação de tratores agricoías.Servicos de manutenção e reparação mecânica de veículos autornotorcs 
3314708.3314711,3314712,3314717, veicules 
452000 1.4520003.4530704,4661300, 
F126oo. 4741 500.4744001,4782202 

I" I \ 1lF.INICIO DAS ATIV10ADE.~ NU~ERO IJIiINSCRI(' AO NOCNPJ ~~~F~~:'i~AA~~~i~;R ou DF. fiLIAL DF. 

II1 
I :~O O" JUNTA COMERCIAL 

15/0312017 XXX /} ,- . ':.,:~Z.fge DI. SIM 

/ .r OOWR:ofAMOHAl J - N.t\ O 
:I,,,r,, ASSINATURA I\SS~SI\P,M) % {? .., Firma Reconhecida '" fI~:O:1!20 I! I, V ~ 

P.\RA.lISO !XCLl'SI\'O DA JUNTA COMERCIAL / \orar LUI lU tvrerceoes 
DEFERIDO. PUBLlQUE,SE E t\RQCIVF-SE Al.TI ~I"I( \(: .. \() 

111111111111 1111111 IIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 

PR II 70000n17.'5 

PARA USO EX('l.USIVO 1),\ Jl3I\TA COMERCIAL .•. I -rc documente fui gcmtltl nu nona! Lnuucxa Focill':lr;II:,' 

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.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 



fi" . 

.. 
Secretarla da Micro C Pequena Empresa 
Secretar-ia da Racionalização r Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e lntegração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 2 3 

'., xu ;\(1111' llll '\ '11·1(' \( ,\() IXI KF(iIS I eu m- I \II'IU'S,' . :\I~I I> \ :-)11)1 1'~~~'I'''''\lII'''''''h''''''''''''''''''''''''''''''''''';I'''' 
XXX 
,(\ME 00 EMPI\USJ\RIO «'omplcl.o, stm :lbrevi:1tuf'3..c) 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
\;ACIONALlOADf. 

I'~~~~~A) BRASILEIRA 
,rxo I REGIME DE UE"S(", '''''''''I 

Masculino Comunhão Parcial 
J'lUIODF.qtli) {mic\ 

GElSON OANUBlO KLAUS r M~RIA ANTONIA POERARI KLAUS 
'\.'\SCIOO Efoot r~bl; de nl:.cimcncnl I DENTm,\ DE (número) . Orgâo ~misS()f r ICPF(.i,""',., 
26/0211986 03245356277 I OETRAN PR 049.428.799·30 

I \IAl\'CIPAOO POR (rutm."l de crruncip.lç30· SlIn\cnle nA C1~ de menor) 

XXX 
1M MT('II.TADO~" (I.OGRAOOURO· rua, a\'.('I~) rl!MERO 
RUA ROMANO GROfF I~II) 

I OMP(.Jo.fo.H-.NTO I"AIRROIllISTRITO CEP ( I)omo DO MU~lçlrlt) (USo.l di Junta ('('om,,"I~IJ 

XXX RES, MERCEDES I 85998-000 1)(l6.l~(I • Merceue5 
._ 

\fUNIClrIO 
IU;R Mcrccdcs 

declara. sob as penas da lei. mIo estar Impedido de exercer atividade empresária, que nio possui outro registro de empresário e requer: 
:\ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

cooioo E DESCRIÇAO DO ATO CODIOO E DESCRIÇAO DO A TO 
(I~O - INSCRiÇÃO XXX 

CODIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO COOIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO 
080 (I) INSCRiÇÃO XXX 
\!lME EMrR~SARIAl 
ANDRE DANUfllO KLAUS 

II)(iRI\OCJUItO (Na.(\',1:1c1 rUMERO 
RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ 336 

('()MPf,EMENTf) I RI\IRROIDISTRI o IC;5998-000 CUUI<iO U') MUNI<"PIO (U", da)""'" Come",,,I) 
"XX CENTRO 006330 • Mmcdc:s 

MA '.tI, 11'10 tJF rAIS ('OlllU,ln 1I1 Ik\)~I( 011-"11\11,1 

vlercedes I PR I BRASIL AD,KLAUS@HOTMAIL.COM . 
,'ALOR 1)()l'API'fAL, RS rALOR IlO ('APITA I .. (""'''''.$0) 
50.000.00 cinqucnta mil reais 

,'00100 DE ATIVfOAD[ liCON< MICA 1)C~rid(l~Objcto 
. 

fCNA~ Fi".lI) pesados e veículos leves. Serviço de manutenção e reparação de máquinas para agrkultura.Scrviço de manurenção e \li\'id3de Princirul 

4530703 reparação de máquinas e equipamentos de rcrraplcnagem, pavimentação e construção. Serviço de manutenção e 

\IIIJid:kk' xr;unJ;lm 
reparação de empilhadeiras, carregadores mecânicos. macacos hidráulicos e outros aparelhos para carga. descarga e 
manipulação de mercadorias.Serviços de manutenção e reparação elétrica de veicules autornotorcs; Comercio varejista 
de bolsas, sacolas, 

11,' TA D~ INI('IO IlAS ATIVIOAOES NUMERO n" INseRI, AO NO CNP) TRANSFRRHNCIA n~SEDE OU OE FlLlAL nr 

1'" 
I uso DA JUNTA COMERCIAl. 

1$/03/2017 XXX /J ~7X'RE ANTERIOR t.,pt1l.')t..~Dt O I"SIM 

I tjt~:'~~.u 3 .. NÃO ... , 
IJ,\TA A~!i;I:r-.: .. 'Tt;RJ\ 

ImISATU%~'p' !7 ~t/l~ Firma Reconhecida .•••.. IIX!OJi:!017 
r,\.RA \ISO IEXCI.lIi'VU I)A, JIJ"'I'.\ U\\U'I.lCI'\I, / I ljanono IVI~I \JI;::U'w'" 

IlEFI'.RIDO. rI 1111.11.'1 :f-si: I,: .\ R()I ~I\'F-SI: ,\ Ull;'.:TI( ' .. \('A() 

I 1111111111111 1111111111111 111111111111111111 
- _-_ 

PR 1170000722735 

I' .. \I{.-\ uso tXC'LUSIVO t)A Jl;NT,\ COMl>RCIAL •• Este d()CUIl\~IlJn Tiu gerado no portal E1l1J11 .•• :~a t-áctl r'maua 

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.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 



• 
Secretaria ela !\Iicrll e Pequena Empresa 
Secrcrurl» tia Racionali7.ação e Simplificação 
Deparlamento de Regislro F.mpresarial c Inlcgraçiio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas .' .~ 

\1 \1I~ü!)1 1I1I\TlII{ \(\(l[)Cll{1.<.srItOIlI·I\II'HI·S\ '-IIU 1)\\1 UI I"." J) \ 1"111·" '"'''''' ".' •..•• """ ., .".' ,,, •.•. ,,,,., "10,,, 
XXX XXX 

'\:oMf. DO F.MPRfSARIO IcornrkfO. ~nl ,bfc\'iatura.<) 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
'AnONAUoAoF. I"" I ,\UO Civil. 
BRASILEIRA CASADO(A) 

SI::'<O rEGIIllr: DE AENSf •••.• A<loI 
Masculino Comunhão Parcial 

FIlIIO OE (pai) (m.lel 
GELSON DANUBIO KLAUS I MARIA ANTONIA POERARI KLAUS 

NASCIOO EM (W,I,) li,; n,)~dm\;"hJ) IDENTIDADf. (nitmcro) lo.po ,missor UF rrFloum"rol 
26/0211986 03245356277 DETRAN J PR 049,428.799-30 

FMA~C1PADO roR ((oml.1 de ClNfk1f"'lçiu· Sl)~nlc M (.1."C) de nleM,) 

XXX 
IXlMICtl.lAOO NA. fLOGRAOOURO. fU,1.. ;1\'. eh:) I~UMERO 
RUA ROMANO GROFF 1219 

('()MP1.f.Mf.NTO IOA1RRO'OISTRITO CEP I~~tc,o DO MUNICIPIO ru •• daj,,"" Commiall 
XXX RES. MERCEDES I 85998-000 063JO - Mercedes .- 

M~ICIPIO 

r;R Merccdcs 

declara, sob as penas da lei, nilo estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro regl51ro de empresário. requer: 
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PAR'\~A A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CODIGO E DESCRIÇAO DO ATO CODIGO E DESCRIÇAO DO A TO 
ORO - INSCRIÇAO XXX 

('ODIGO E DESCRICAO DO EVENTO CODIGO E DESCRIÇAO DO EVENTO 
ORO (I) INSCRiÇÃO XXX 
:'\OME EMPRf:S"RIAl. 

ANDRE DANUBIO KLAUS 
LOGRAOOURO (rua,c:\, (IC) I ~l'\11'"" 

RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ ~3(\ 

fOMrl.f.IIIF.STO . rAIRROIOISTRITO t:EI' COOIOO 00 MliNIlIPI()(U~ d&junll C:omul.:ul.l) 

XXX CENTRO X5998-000 006330 • Mercedes 
\II/NIC"lr/o 

'U;R 
rAlS ('IIRRI.lo H I.IIUl\j{'O CI ·\1,\11 I 

Mercedes I BRASIL AD.KLAUS(iyHOTMA 1 L.COM 
V.'LOR DO CArITAL· R. I VALOR oo CAPITAL ·(""' ene 0"'1 
50.000,00 cinquenta mil reais 
(00100 DE ,\TIVIOADE ECO~OMICA Dcow:riçi<l ~ ObjCIO 

(CNA.GFisclIll carteiras e porta documentos. ·\,I\'jl.bU.: rril'ol:ipll 

~530703 
\li\il1.l4.k S4'('unJ.in:t 

nATA D~ INICIO IlAS ATIVIDADf.S I NUMERO Of.INSCRlçAO NO CNO! ~=&~7rf~~~~~:~~ OU 1>1 1'111.\1 m: (' rSOO .••. ~1I COMF.RCIAI. 
15/03/2017 XXX 

/l 
=: O l-SIM 

I I 
OO\Ill)I.IIt'JI'" 3 - NÃO 

DATA .. \SSISATtJR,\ ,\SSINAH)1.' ~ . ht .L!::Irma Reconhecida " us,'n,'20 I" I '/~' /}/.."v,/'" . .L '_ ••••• 

r.o\M." cso .:X,"I.l;Sn;() n.<\. JU:'Iil'" C:OMI\NCIAI. L I •.. .•.....•••• ç., 
m:FERIDO. Pl.lllI.IQlJl:·SE E AROl:lvr·SI: .. \l TU":TI{ ·A(· .. \( I 

111~11111~lllllllllllllllIlllllllllmY . 1IIIIIIIIIIIIIlIIIII - 
_1--1_- PR 1170000722735 

I'ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL • Eslc documento Ilu gerado nn 1'0rli.11 L:.111Im,;:-.a hu..:i1 Par.má 

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 
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