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ANEXO li 

- .. DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇAO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial nº 109/2022 

UNILAB SS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 81.503.419/0001-68, neste ato 
representada por sua representante legal, a Sra CLAIR LAIZE NETZEL, 
portadora da Carteira de Identidade nº 594.640-9, expedida pela SSP/PR, e do 
CPF Nº 512.965.199-53, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 
4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o Pregão acima mencionado. 

Marechal Cândido Rondon - Pr, 11 de outubro de 2022 

lo~LAl&ÊJN 
ADMINISTRADORA 

UNILAB SS LTDA 
RUA CABRAL, 919 
FONE: (45) 3254-1301 

CNPJ/MF 81.503.419/0001-68 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR 
www.unilabrondon.com. br 



ANEXO VI 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial nº 1 09/2022 

A abaixo assinada, Sra CLAIR LAIZE NETZEL, portadora da Carteira de 
Identidade nº 594.640-9, expedida pela SSP/PR, e do CPF Nº 512.965.199-53, 
na qualidade de representante legal do proponente UNILAB SS L TOA, inscrita 
no CNPJ/MF nº 81.503.419/0001-68, vem, pelo presente, informar V.Sa. que a 
senhora SIMONE ANDREIA VORPAGEL, inscrita no CPF 051.445.389-32, 
portadora da Carteira de Identidade nº 8.710.015-4, expedida pela SSP/PR, é a 
pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Presencial, sob nº 88/2019, 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 recursos administrativo ao final 
da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motívadamente 
sobre a intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

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

Marechal Cândido Rondon-Pr, 11 de outubo de 2022 

\~LA~-N~y 
ADMINISTRADORA 

UNILAB SS LTDA 
RUA CABRAL, 919 
FONE: (45) 3254-1301 

CNPJ/MF 81.503.419/0001-68 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR 
www.unilabrondon.com.br 



Serviço de Reglsllo de Penou Juridicas 
Comarca de Marechtl CAndido Rondon Estado do Paraná 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA 
Reglelredo,a 

JAQUELINE RBSNER 
Eluewnte Jul'amenladt 

Mllrlchal C6ndldo Rondon Eatado do Pnn6 

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
AUTENTICAÇÃO 

NO VERSO 
COMARCA DE Marechal Cândido Rondon - ESTADO DO Paraná 

Rua Dom João VI, nº 821 - Ed. Veneza - Tel.: (45)3254-2512 

INSCRIÇÃO: 0000463 DATA: 16/08/2021 LIVRO: A-097 FOLHA: 227 

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 
NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CERTIDÃO 

CERTIFICO a pedido verbal da parte interessada que revendo no livro A-088 de REGISTRO 
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, desta serventia a meu cargo, nele sob nº de ordem 
0000463 (quatrocentos e sessenta e três), às tis. 218, em data de 04/03/2020, verifiquei 
constar o registro do seguinte teor: 
INSCRIÇÃO Nº 0000463 
LIVRO: A-088 
DA TA: 04/03/2020 
Apontado sob nº 0061624 do Livro de Protocolo. 

Inscrição da NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, de teor seguinte: DA SOCIEDADE 
UNILAB S/S LTDA- EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF: Nº 81.503.419/0001-68. 
Unilab S/S Ltda - EPP, com sede à Rua Cabral, 919, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR,' 
CEP: 85960-000. 
Data do Registro: 04 de março de 2020. 
Espécie: Extrato do Contrato Social. 
Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais). 
Data da Fundação: 01/03/1992. 
Objetivo: A Sociedade tem por objeto a exploração no ramo de Atividades dos laboratórios 
de análises clínicas. 
Prazo de Duração: Indeterminada. 
Forma de Administração: A administração da sociedade cabe a CLAIR LAIZE NETZEL e 
LAIZE CRISTINE NETZEL, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da 
sociedade com os poderes e atribuições de representá-la 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. 
Gerente: CLAIR LAIZE NETZEL e LAIZE CRISTINE NETZEL. 
Nome dos Sócios: CLAIR LAIZE NETZEL e LAIZE CRISTINE NETZEL. 
Marechal Cân i o Rondon, 16 de agosto de 2021. 
Eu, ----~~--- (Jaqueline Reisner), Registradora Substituta, a subscrevi. 
Página 1 Selo 815126CEAA0000000026021N Consulte ern http: / /horus. funarpen. com. br/consultantinua na Página 2 



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
Rua 7 GI Stiembco, 1303 -Fone (45)ll5'-2418 / MARECHAL CÃHOIOO RONOON • ,AAAHÃ 

G AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé 
que a presente cópia está conforme o 
original que me foi apresentado nesta data. 

FÀRIOA NAROELLO. Tabeliã 
~ GIAN r-RANCO NAROELLO ROTTA-Tabellão Substituto 
0 GIOVANNI LUIZ NAROELLO ROTTA} D PATRICIA SIMONE NOÉ BRADACZ Escreventes 
D BARBARA CRISTINA AULER Juramentados 

CERTI_F!CO que o Selo de 
-:'u!entrcrdade foi afixado na 
ultima folha do documento 
ent:-e~•Je â oane. 



O referido é verdade e dou fé. 

Marechal Cândido Rondon (PR), 16 de agosto de 2021. 

· Serviço de Regia~ de P8S908s Jurldlcas 
Comarca de Marechal Cãndldo Rondon Estado do Plll'lll\é 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA 
Reglllnldora 

JAQUalNE REfSNER 
Escreven18 Juramentada 

Mal9Chal C6ndldo Rondon Estado do Parané 
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
Rua 7 deSeltmllro.1303-fone (45) 31!1<-111! 1 MI.AECHAI. CÃHOIOO ~0~00~. 'AIIAHÀ 

AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé 
que a presente cópia está conforme o 
original que me foi apresentado nesta data. 

~~T •:, /j--,0 
F RIDA NARDELLO • Tabelia -, ; Ri / 

Çit) GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA. Tabeliao Substituto 
0 GIOVANNI LUIZ NARDELL.0 ROTTA} 
0 PATRICIA SIMONE NOÉ BRADACZ Escreventes 
D BARBARA CRtSTINAAULER Juramentados 

CÓPIA REDUZIDA 

Tabelionato de Notls 
Exctuslvo para 

Autenticação de Cópia 

FU081991 _ra_ 
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AUTENTICAÇÃO 
NO VERSO 

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
UNILAD S/S LTDA - EPP 

CNPJ/MF: n'' 81.503.419/0001-68 

;\s ab:ii:-:o identificadas e qualificadas: 

1) CLAIR LAIZE NETZEL, brasileira, maior, viúva, nascida cm OH/07 / 1946, 
natural de Tuparcndi-R'S, cmprcsaria, inserira no CPP//v1F sob n". 512.965.1 <)9 5.",. 
portadora da carteira de identidade civil n".594.640-9 /SSP / Pll expedida cm 
14/07/2016, residente e Jomiciliada na Rua Independência, 665, Casa, < .cnrro , 
Marcchal t :andidn Rnndon-PR, CI ~P: 85960-000. 

2) LAIZE CRISTINE NETZEL, brasileira, maior, solteira. nascida t'111 

f 7 /fl(,/ 1976, natural de Marechal ( .ândid« Roudon-Plt , crnprcs.iria, inscrita no 
<:PF/l'vlF sob n". 004.S:P,.979-'1.\ portadora Ja carreira de idcnridadc civil 
n',.6.168.752-1/SSP/PR, expedida cm 26/02/2014, residente e domiciliada na Ru,1 
Independência, 665, Centro, Marechal Cindido Rondon-Plt , Cl (P: 85960-01)0. 

Únicas sócias compont:nLcs da Sociedade Simples Limitada l1u1.· µ;ira nesta praça sob o 
nome de UNJLAB S/S LTDA - EPP, com sede na Rua Cabral, 919, Centro. 
Marechal Candido Rondon-PR, CI •:P: X59ú0-0ll0, inscrita no ( '.NPJ /r-..J 1: sob n" 
8l.503.419/0001-68, com seu com raio social devidamente registrado nu Rcgistrn de 
'I'nulos e Documentos c Pessoas Jurídicas sob n" 463, no livro t\-1, h,lhas 78 vcrsu, 
cm U/03/1992 e ultima altcracáo contratual rt·gist.racfa sob n" ()(l(l():(6l 111, livro 
1\-088, folhas 218/222, cm 04 de tn:lrço de 2020, RESOLVEM por este instrumento 
particular de altcraçâo contratual, alterar o seu contrato social de acordo com as 
cláusulas seguintl:s: ':.-t 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAL: 1-'íca criada uma filial na Rua São Paulo, 
M><>. Centro, Cl~P: 85960-000 crn Marechal Candido Rondon-PR. 
§1." - ;\ filial iniciará suas atividades cm 10/08/:2021. 
§2." - A filial tem por objeto social a exploração do ramo ele: Posto de coleta de laboratório de análises 
clínicas. 
§3." - Fica destacado para esta filial um capital no valor de ll$ lll.0011,00 ( dez rnil reais), para fins fiscais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:,.\ vi~ta da modificaçào ma 
ajusl:\da, consolida-se n contraro social, (jUe passa a ler a scguint~· rcdaçún. 

CONSOLIDAÇÃO 
UNlLAB S/S LTDA- EPP 

CNPJ/MF: 81.503.419/0001-68 
i\s abaixo identificadas e qualificadas: 

1) CLAlR LA.lZE NETZEL, brasileira. maior, viúva, nascida cm 08/07 /1 ')4<i. 
natural de Tupnrcndi-Rx, cmprcsaria, inscrita no í.PF /IV! F sob n". 512.9ú'i. l 99-."i1. 
portadora da carteira de identidade civil 11" . .S94.ú40 9 /SSP / l'R, expedida cm 
14 /07 /20 l 6, residente e domiciliada na Rua lndcpcndcncia, (,(,.S, Casa, Cem ro, 
Marechal Candido Rondon-l'll, CI \J>: 85960-000. 

Serviço de Reglatro de Pessoas Juódicas 
Comarca de Marechal CAndldo Rondon Estado do Parané 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA 
Registradora 

JAQUEUNE REISNER 
E.scnlwnte Junimentada 

Mal9Cllal Cêndldo Rondon Esl8do do Panmé 



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
Ruo 1 de s,1,mt,0, 1303-Fooe (15) 31~·2118 1 MARECH,lJ. CANDIOO RÓNOON • ,AAANÁ 

G AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé 
que a presente cópia está conforme o 
original que me foi apresentado nesta data. 

-~ [Z} GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA- Tabelião Substituto 
0 GIOVANNI LUIZ NARDELLO ROTTA} 0 PATRICIA SIMONE NOÉ BRAOACZ Escreventes 
ô BARBARA CRISTINA AULER Juramentado~ 

CERTIFICO que o Selo de 
Autenticidade foi afix~do na 
última folha do documento 
entregue à parte. 

r.6PIA REDUZIDA 



AUTENTICAÇÃO 
NO VERSO 

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
UNILAB S/S LTDA- EPP 

CNPJ/MF: n" 81.503.419/0001-68 

2) LAIZE CRISTINE NETZEL. brasileira; maior, solteira, nascida cm 
natural de l\larcch::il C~ndido Rnndon-PlC empresária, inscrita no C:Pl,./1\11; sob 11". 

004.5'.H.979-1:\ portadora da carteira de idcnúJaJc civil n".6.16~.752-1/SSl'/l'lt, 
expedida cm 2<>/02/2014, resiclcntc e domiciliada na Rua I ndcpcndência, 6<iS, ( :c111 ro, 
Marechal ( :ândido Rondon-PR, U ~P: 85%0-000. 

('.nicas sócias componentes da Sociedade Simples l .imirada que p,ira nesta prnç;i sob o 
nome de UNILAB S/S LTDA - EPP, com sede na Rua Cabrnl, 919, Cciu ro, 
Marechal Candido Rondon-PR, CF,I': 859fi0-000, inserira no CNPl/1\11: sob n" 
81.503.419/0001-68, com seu contrato social de, idaim:ntc.: rc:gisu-ado 1~0 Registro t.11..· 
Títulos e Documentos c Pessoas Jurídicas sol, n" 463, no livro ,\. 1. Folhas 78 verso, 
cm l .1/tr'>/1992 e 11lti111a ahcra~:iio cnnlrnlual rq~isrnida soh n" {){){)()4(i}, 110 li, n, 
1\-088, folhas 218/222, cm 04 de março de 2020, RESOLVEM pnr este instrumento 
particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social de acordo com :ts 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: .'\ sociedade gira 
sob n nnme empresarial de UNILAB S/S LTDA - EPP e rcrn sede e domicilio na Ru:1 Cabral, ()19, 
Centro, Marechal Can<lido Rondou PR, CEJ> 85%0 000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade podcr.i ;t 

qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, DO país ou no exterior, mediante alteração 
contrntual assinada por todos os súcios. 

Parágrafo Únic.:o: a sociedade mantém as sq~uintcs filiais: ~ · 
1) Avenida Maripá, 148S, Sala m, Centro, Cl:.I': 85960-000 cm Marechal Cândido Rondnn-PR. 

a),\ filial iniciou suas atividades cm 01/0.1/2019. 
h) :\ filial 1cm por objeto social :1 cxploraçào <ln ramo de: Pustu de coleta de laborat ório de anúliscs 
clínicas. 
e) hca destacado para esta filial um capital no valor tlc R$ 10.000,00 (dez mil reais), para [ins focais. 

2) Rua S:"iu Paulo, 666, Centro, CEP: 85960-000 cm Marechal Candido Rondou-Pk. 
:1) 1\ filial iniciará suas at ividadcs cm 10/08/2021. 
b) J\ filial tem por objeto social a exploração do ramo de: Pusto de coleta de labomtório de análises 
clinicas, 
e) Fica destacado para csra filial um capital no valo r de R$ 10.000,00 (dez m.il reais), p:1rn fins focais. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: i\ sociedade iniciou sua.,; aü"idade:- cm OI /0.">/ 1992 e seu prazo de duraçàn é por 1cmpn 
indclcrminadu. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: i\ socicdadc tc.:rn por objeto a l'~plorac,::10 no ramo dc: 
Atividades dos lahoratúrios de an.Uises dinkas. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: () capital social é de R.$ 150.lHlll.(Hl (cento e cim1uc111a 
mil reais), divididos cm 150.0()() (cento c cit1lJUCntil mil) t!lll>tas de capital no valor nominal dc R$ IJll) 
(um real) cada uma, suhscrit,1 e j:i intq:~raliz:1das, cm moeda c:orrcnl<: dn País, pelos s,·,c,ns 1.: dist rilrnídas 

Serviço de Registro de Pessoas Joodicas 
Comarca de MAf8Chal CAndldo Rondon Estado do Paraná 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA 
Registradora 

JAQUELINE RBSNER 
escnwente Juramentada 

Mal8Chal Cêndldo Rondon E&tado do Paraná 
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TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
RUI 7 dl Settmllro, 1343 • FO!lt(II) 1254-2111 1 MARECHAi. C!.NOIOO ~ONOON · P~R.AN4 

Q AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé 
que a presente cópia está conforme o 
original que me foi apresentado nesta data. 

~ 0 FÀRIDA NARDELLO. Tabéliã 
GiJ' GIAN ;:RANCO NARDELLO ROTTA • Tabelíão Substituto 
0 GIOVANNI LUIZ NAROELLO ROTTA} o PATRICIASIMONE NOÉ IIRADACZ Escreventes 
D BARBARA CRISTINAAULER Juramentados 

CERTIFICO que o Selo de 
Autenticidade foi afixado na 
última folha do documento 
entregue à parte. 

'--- 

"",.,•l REDUZIDA 



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
UNILAB S/S LTDA - EPP 

CNPJ/MF: n" 81.503.419/0001-68 

da seguinte forma: 

iNomc (% Colas Valor R~ 
CLAIR LAIZE NETZEL 7S.flll 1 12.SOll 112. 'illll,1111 
LAIZE CRJSTINE NIITZEL 2S.Oll ."17.500 .\7 .suo, 11() .. - - -- -- TOTAL 100.00 150.000 150.UUO,OO -· - - ·-·----· --- - -----··-- 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: ,.\ respons:1hilidade dos snc1ns t· 
limitada ao valor de suas cotas, mas todos rcsporulcráu solidariamente pela intq.;ralizaçào do capital 
social na fnrma do artigo 1.1152 do Cúdigo Civil. 

CLÁUSULA SÉTIMA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: ,\s quotas são indivisivcis 
e- nàn pc,clcrào ser cedidas nu transferidas a terceiros sem o conscnumcnro dos outros sócios, a lluem 
fica assegurado, cm i~ualdadc de condiçôcs e preço, o direito de preferência para a sua ,H1uisiçào se 
pos1as à venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas tiuotas dt.:, crá 
notificar pnr escrito aos outros s,·,cios, discriminando a quaruidudc de l!Uolas postas ,i venda, o prcç!l, 
forma e prazo de pag~1mc11to, para l111e estes exerçam ou renunciem ao direito de prcfcrênci» , ll'll' 
deverão fazer dentro de 30(rrint'a) dias, contados do recebimento da nouficacà» ou cm prazo maior a 
critério do sócio alicua ntc. Se Lodos os súcios manifestarem seu direito de preferência, a ccss:io das 
l111otas se for,í na proporção das '-luotas llllC então possuírem. Decorrido esse prazo sem tiuc seja 
exercido o direito de preferência, as t1uotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: ;\ administração ela sociedade cabe a CLAIR LAIZE NETZEL e LAIZE 
CRISTINE NETZEL, a t1ucm compele praticar todos os :tltat" pertinentes :t gestão da sncit·dade com 
ns poderes c atribuiçócs de rcprcscnui-la ativa e passivamente. judicial t.: extrajudicialmente, pcr:u11c 
úrgàos públicos, insru uiçôcs financeiras, entidades privadas e terceiros cm geral, poclcndo 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, 
nu to riza clo n uso do nome empresarial isoladamente. 
§1." - (,: vedado o uso do nome empresarial cm auvidmlcs estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigaçúcs seja cm favor de qualquer dos llu111is1a-; ou d<: terceiros, hem. como nncrar nu alienar l"'n,; 
imúvc.is da S()ciedadt·, sem aut.0rizaçào dn outro súcio. 
§2." - hiculta-sc aos administrndores, atuando isoladamente, constituir, cm nome da sncinl:1<.k, 
procuradores para período determinado. devendo o ins1rumen10 de mandato especificar os atos e 
operaç<ies a s<.:n:m praticados. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: ;\s Admini-;1 radoras dccl.uam, 
snh as penas da k:i, lluc não estão impedidas de exercerem a administsaçào da sociedade. por lei especial, 
ou cm "ir1ude de condenaçàn criminal, nu por se· cncnnl rnr snh os efeitos dch, :i pena lluc "edc, ,linda 
l)lll' temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricac.;:i.o. peita ou 
suborriu, concussão. peculato, ou contra a ec<>nomia popular, contra o sistema lin:111ccirn nacinn,11. 
contn1 normas de defesa da concorrência, contra as rcla<;<>cs de cnnsumo, fo pública ou a proprit·dade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA: Os súcios poderio de comum acordo obter uma rctirad:, 
mensal ou disrribuiçi'io de lucros de acordo com a produção de c:icb um. 

Serviço ele Registro de Pessoas Juódicas 
Comarca de Mtwchal Cândido Rondon Estado do Parané 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA 
Registradora 

JAQUELINE REISNER 
Escrewnte Juramentada 

Marechal Ctmdklo Rondon l:&1ado do Perene 



D FÀRIDA NAROELLO. T~beliã 
[ZJ GIAN .-RANCO NARDELLO ROTTA-Tabelião SubstiMo 
0 GIOVANNI LUIZ NARDELLO ROTTA} o PATRICIA SIMONE NOÉ BRAOACZ Escreventes 
D BAABAl'tA CRISTINA AULER Juramentados 

CERTIFICO que o Selo de 
Autenticidade foi afixado na 
última folha do documento 
entregue à parte. 

CÓPIA REDUZIDA 



L1_;~, J 
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

UNILAD S/S LTDA - EPP 
CNPJ/MF: nº 81..503.419/0001-68 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
F'lNANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: J\o 1érmiiw de c,,da 
exercício social, cm .'.\ 1 de dezembro, os administradores prestarão comas justificadas de sua 
adrn.inistraçào, prou:dcndo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais dcmonstraçócs 
contábeis requeridas pela legislação socicrária, elaboradas cm conformidade com as Normas Brasilt•irns 
de Contabilidade. Os lucros scráo distribuídos de acordo com a receita proporcionada pelos ncg<'icins 
viabilizados por cada sócio, independente da contribuição para o capital social. 

Fnlli:i:-1 ,k-1 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OlJ INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falcccncln nu interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas arividades com os hc rdci ros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo pos:-ívcl ou incxist.indo irucrcssc destes nu dos s<'icios remanescentes, 
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com bas<.: na sil uacâo patrimonial da sociedade, à data 
da rcsoluçâ(), verificada cm balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adorado cm outros casos cm (1ue a sociedade st· rTsoh a 
cm relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO 
· PORTE: Declara snb as penas da Lei, tiuc se enquadra na condição de EMl'RJ•:S1\ DE PL~QUl•:NO 
PORTI ~. nos lermos da Lei Complementar 11º. 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cnndido 
Roudon-Pk para o exercício e n cumpriment-o dos direitos e ohrigaçia~s resultantes deste: contraro, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado (fUC seja ou venha ser . 

.l•. p11r estarem assim, justos c contratados, lavram e assinam, a presente, cm via única, obrigando-se 
fielmente por si. seus herdeiros l' sucessores lcgRis a cumpri-lo <.:m 1<,dos os seus lermos. 

Marechal Candido Kondon-1'1{, ()<J de agosto de 2021. 
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) NOME SIMONE ANDRÉIA VORPAGEL 
►, 
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