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ENDEREÇO Oi\IRRO I DISTRITO 

RUA FRANCISCO DE MORAES 245 - . CENTRO 
MVNICIPIO UF FONI: f FAX 
NOVACANTU PR (044) 3527-1281 
FATURA I OliPLICATi\ 

FATURA: Número: 15745 1 ValorOrig: 512,29 Valor: 512,29 
157451/0 101 29/05/2015 7.636,70 

CALCULO DO IMPOSTO 

VvWW.nfe .fazenda.gov.br/portal 

ou no site da Sefaz Autorizadora 

DE liSO 

141150080803650 28/05/2015 16:50:06 

84.93 8.430/0002-20 

DATA DA EMISSi\0 

28/05/2015 
CEI' !lATi\ Di\ SAlDA 

85330-000 28/05/2015 
IIORA DA SAIOA 

16:51:25 

IIASE CALC ICMS VAI.OR ICMS ST 
0,00 0,00 512,29 

<ALOR FRETE VALOR DESCONTO OUTRAS DESP TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 512,29 

TRANSPORTADOR I VOLUMI::S TRANSPORTADOS 
NOME / Ri\7.1\0 SOCIAL I FRETE POR CONTA d CODIGO 1\NTT I Pl.i\(1\ DO VF.IC UF CNPJ I CPF 

9-SEM FRETE 
I:NDEREÇO I ~\U:-/IC II'\0 u~ \NSCRJ(,'i\0 EST i\OUAL 

QUANTIDADE I IESP15CIE I MARCA I NUM15RAÇAO r~SOURlfiO II'ESO LlQI/100 

DADOS DOS PRODl\TOS/SF.RVIÇOS 

CÓDIGO CODIGODE ORIG VALOR VALOR VAI..OR BCAI.C VALOR AI.IQ VAPROX 
PRODUTO OESCRJCÃO DO I'RODUTO / S~RV IÇO 

VW N/ 02090;n I IJRACAOEIRA 
VW 2S2/ 90h048/ I INTERRUPTOR FREIO MOTOR 
VW 2RO/ 90608~ I SENSOR 
VW 2T2/ 971171/C I C l i\ COTE 

•CONTINUAÇAO - INFORMAÇOES COMPLEMENTARJF.S 
VENDEO 257 - WILLIAN i\I.VES DOS SANTOS DEPTC 
CONCES. ICAVEL VEICULOS LTO/\ DT VENDA 27/U 
PARA SERVICOS E PECAS ORIGINAIS APLICADAS F.M. 
NAO ORIGINAIS, GARANTIA DE 3 MESES . OBSF.RVACA 

DADOS ADICIO)'IAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
NF AGRUPADAS·S29581001 E 37318/RP 
CFOP 5.405-060 - VOA MERC C/SUB.OFIC.P/C FINI\L - VALOR 345.34 
CI'OP· 5.405. 260. VOA McRC C/SUIJ.OFIC.P/C.J'INI\L • V/\LOR 166.95 
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PROTOCOLO ICMS 36/04 

Bi\RRAS NCM/Sii 
900426 14 39269090 

853650911 
9032~9~2 
85~43000 

112 
OSSA OFtCJ, AEIOUAI 
J: Pf.CAS OR fJ INAIS IN 

PROCON-PR·WWW.PR GOV BRIPROCONPR·08004 115121FAX(41)32 197400 RUA ALAMEDA CABRAL. 
184·CENTRO·CURITIBNPR.CEP 80410·2 10 
TRIB i\I'ROX R$·76.23 FED /52.54 EST /FONTE IBPT I ClfV·9013AC 
S. GAR K.\A . 11704 
O.S.ffP 140687/ CM CIIASSI 9532E82W2CR245839 
PLACA .. . AVS8770 Fi\B. : 20 12 EMIS.: 2~05/1 5 16:51 :25 
MOOIVcR: 15-190 / 15-190 IMI'R.: 28105115 16:51:27 

ow<:rco tl)' rocyon JntorTI\ôltlCJ As..~e:ssona c ~astemas Ltaa • ttp· iwww procyon.oom hr 

·-------- --- - -- ---- ------ --- -- - -- ---------- -- -- -

/CST 
060 
Oh O 
260 
060 

>ÇUIRI 
CIAM-

CFOP UNID QUi\NT UNIT TOTAL DESC 

5405 PC lO 1.18 11.80 0.00 
54 115 PC I RR.OO &K,OO 0,00 
5405 I•C: I 166.95 166.95 0.00 
5405 PC I 245.54 245.54 0.00 

~i\SN BALC O GARI NTIADF. I ANO SI M LIMIT 
'F. CO~ 'VW. ECAS N OORIGI 'AIS INI( IAM·SE 

RESERVADO AO FISCO 

RECcllEMOS DE ICA VEL VEICULOS LIDA OS PRODUTOS E/OU SeRVIÇOS CONSTANTES DA NOT/\ 1'\SC/\L ELEll{ONICA fNDICADA AO LADO EMISSÃO 
28/0512015 VALOR TOTAL 512.29 DES'IlNAT ÁRJO· PREFEITURA MUNICIPAL De l\"QV A CA.''IlU - RUA FRANCISCO De MORAI5S. CIZNTRO. 85330.000-NOVA 
CANTU-PR 
DATA DO RECEIJIMcNTO llDENTWICi\Çi\0 c ASSINATURA DO RllCEIJEDOR 

li 

ICMS ICMS ICMS TRIBU"IOS 

0.00 0.00 o \.60 
O,(KI 0.00 o 1&,89 
0.00 000 o 36,71\ 
0.00 0.00 o 71,50 

, DE QUI .OMF.TR, GliM F.CAS 
OM"OM' . "CI." 0\ "AC" 

:'li F-e 

000.082.958 

SÉRIE 1 
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NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 

RPS: 37.318 
NFS-e: 36.986 Prot.:A3 14 C7 

PRESTADOR DE SERVI COS 

Data: 28/05/2015 Hora: 16:51:25 

lnscr.Municipal: 5429300 

Bairro: PQ INDUS.,..RIAL 

. . 

Razao social: ICAVEL VEICULO$ LTDA 

CNPJ: 84.938.430/0002-20 

Endereco: BR 277 KM 582, 6 

Municipio: 41 04808-CASCAVEL UF: PR CEP: 85818-560 

E-mail: compracvel@icavel.com 

TOMADOR DE SERVICOS 

Nome/Razao social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

CPF/CNPJ: 77.845.394/0001-03 

Fone: (45)2101-6000 

lnscr.Municipal: 

Bairro: CENTRO Endereco: RUA FRANCISCO DE MORAES, 245 - . 

Município: 4116802 ·NOVA CANTU UF: PR CEP: 85330-000 

E-mail: Fone: (44} 3527128 1 

FATURA 

Numero I Vencimento I 
...... + ... . *....... .. ......... . 
..•........ . ..•...... 

Valor 

Codigo/Descricao 

20215500 SENSOR DE ?GUA NO COSUBSTITUIR 
21315504 VALVULA FLUIDTRONIC 

DESLOC-1 Desloc IDA 

DESLOC-V Desloc VOLTA 
ELE ELETRICA 

MCO DIAGNOSTICO E LEITURA MODULOS 

MCO.REP DOWNLOAD DE SOFTWARE 

ter SERV. TERCEIROS 

NF agrupadas:82958/001 e 373 18/RP 

DESCONTOS: 40,79-

DESCRICAO DOS SERVICOS 

PROCON·PR·www.pr.gov.br/proconpr-0800411512/Fax(41)32197400 Rua Alameda Cabral. 1 

84-centro-Curitiba/PR-cep 80410-21 O 

Trib aprox R$: 872,76( 12.25%) Valores Efetivos 

O.S.ITIPO: 140687 I em SOL.GAR: KM .. : 11704 

CHASSI ... : 9532E82W2CR245839 PLACA: AV$8770 FAB.: 2012 

MODELO ... : 15·190 VERSAO: 15·190 

VENDEDOR: 257- WILLIAN ALVES O 

IMPRESSAO: 28/05/15 • 16:58:42 

CONCES .. : ICAVEL VEICULO$ LTDA DT.VENDA: 27/07/12 

PARA SERVICOS E PECAS ORIGINAIS APLICADAS EM NOSSA OFICINA E/OU ADQUIRIDAS NO BAL 

CAO: GARANTIA DE 1 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. PECAS NAO ORIGINAIS. GARANTIA 
DE 3 MESES. OBSERVACAO: PECAS ORIGINAIS INICIAM-SE COM ·vw·. PECAS NAO ORIGINAIS 

INICIAM-SE COM "OM", "CL" OU "AC". 

Codigo da atividade: 14.02 - Assistencia tecnica. 

CST 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 

Qtde. 

3.00 

3,80 
1,93 

1,93 
8,10 

10.00 

1.00 
1,00 

Valor Unit. Valor Total Aliq. 

145.00 435,00 03.00 
145.00 551.00 03.00 
145.00 279.85 03.00 
145,00 279,85 03,00 
145,00 1.174,50 03,00 
145.00 1.450.00 03,00 
145,00 145.00 03,00 

2.850,00 2.850,00 03.00 

Base calculo ISS 

I 
Alíquota 

I 
Valor ISS 

I 
Base ISS Subs./Ret. Fonte 

I 
Valor ISS Subs./Ret. Fonte 

I 
Valor total dos Servicos 

7.124,41 3,00 213.73 0.00 0,00 

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 
INSS 

I 
IRPJ 

I 
CSLL 

I 
COFINS 

I 0,00 0.00 0.00 0 .00 

Es!e Recibo Provisorlo devera ser convertido em NF de Servicos Elelronica ale o So.dia subsequen!e a sua emlssao 
conforme Decreto N.10502 de 04/Dez/2009. Para consuHar a NF Ele!ronica emi1ida acesse: 

FtMtar!lwwwcla9nsf011tine.Ciar:J\I:lre'OO!IctQI\S!MilnliEletiNoltl&iaiiGWWarillOIIATdZIM*r - Fone: 4411 3021-6600 

7.124.41 

PIS/PASEP 

0.00 

Paaina 1 de 1 
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PO DEH JUDICJ .~RIO 
JUSTICA D~ TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ICAVEL VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 84.938.430/0002 - 20 
Certidão n°: 102207591/2015 
Expedição: 21/05/2015, às 10:06 :14 
Validade: 16/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que ICAVEL VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscr ito{a) 
no CNPJ sob o n° 84.938.430/0002 - 20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso lução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba l ho na 
Internet (ht tp://www.tst.jus .b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba l histas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídl cas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant o às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans i tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos pre vi den ciá rios , a honorárlos, a 
emolumentos ou a r eco lhime ntos determinados em lei; ou 
de execuçã o de acordos f irmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Co n c iliação Prévia. 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

S
ç,\~~0 

' ~ 
PARAGRAFO QUARTO - As Assembléias acontecerão sempr ~~--- 'f 

primeira chamada , devendo estar presentes no mínimo sócios ou represen stf} . ft ' 
de 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social e as del iberações etão~ df.'1.1U 
tomadas de acordo com o quorum mínimo de 75% (setenta e cinco por cent o ~;;!~-.L 
capital social. C'..q.,..,..._..,r-

PARÁGRAFO QUINTO -Os sócios titulares deverão estar presentes na , · --
Assembléias e no caso de impedimento, o seu representante deverá apresen ~ -v 
uma procur~ção por escrito. Ll.l ~~----~-·-·r-

PARAGRAFO SEXTO - Um sócio poderá designar outro sócto pa tf\..· · .. -· 
representá-lo e votar nas Assembléias, devendo, entretanto, apresentar um ____ !,, ......... f) 
procuraçã? para cada _Assembléia. - No~a Ca\'\~ • 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os administradores declaram, sob as 
penas da lei, que não estão impedidas 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 DÉCIMA SEXTA- Fica eleito o foro de Francisco Beltrão- PR 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E, por assim terem justos e contratados . lavram, datam e assinam, o 
presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Avelino G 
p.p. Vania Gral lbrahim 

JUNTA COMERCIAL 00 PARANA 
~ t AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 

' CERTI"CO O REGOS"'O EM· 1< /08•~ 
• · SOB NÚMERO: /.0134510364 

Protocolo: 13/451036-4. DE 06/08/2013 ~. •• 
, F.111pn:su: n ~ O?óRl.O'l "1. __ 

I rr,wE• vt.IC.IIt . .,~ .. ~.,~ -- SEBASTI"O MOTIA 

SECRETIIRIO GERAL 



DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL t!é\P· 
0~ :.:-

CLÁUSULA S~~UNOA ~ Tendo em ~ista a subscrição e integralizaçã 'YJaS:~',:;. ~ 
quotas do ~oc1o Avelino Gral, ac1ma qualificado, na empresa GRAit;~ ~ 
PARTIC_IPAÇOES L TOA, sociedade empresa ria limitada, com sede na cidJd d~, ~~··· 
Chapeco/SC, na rua Sete de Setembro, n° 93-E, Cep. 89.802-220, centro, i n~ · ,'-
no CNPJ n° 14.794.918/0001 -64, com seus atos constitutivos devidame.n ~CA 
arquivados na JUCESC sob NIRE n° 42204798820, neste ato representado pelos .. -
sócios administradores, AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS. 
casado em regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 23/05/1943, 
empresário, portador da carteira de identidade civil - RG n°. 12R-564.024, 
expedida pelo SSP/SC e CPF n°. 004.746.909-97. residente e domiciliado em 
Chapecó- SC, à Rua Sete de Setembro, 93-E, Apto. 02, Centro, CEP 89.802-
220, representado por sua bastante procuradora VANIA GRAL IBRHAIM, 
brasileira. casada, empresária, portadora da carteira de identidade civil n° 
1.611 .613-5 SSP/SC e CPF n°.585.879.1 89-15, residente e domiciliada em 
Chapecó - SC, à Rua Sete de Setembro, 1 09-E, Apto. n° 201 , centro, CEP 
89.802-220, conforme Procuração registrada no Livro n°. 220, Folha n°.173, do 2° 
Tabelionato de Chapecó-SC e LEONDINA APPOLONIA VACARI GRAL. 
brasileira, natural de Soledade- RS, casada em reg ime de Comunhão Universal 
de Bens, nascida em 25/04/1935, empresária, portador da carteira de identidade 
civil - RG n°. 12R-619.998, expedida pelo SSI/SC e CPF n°. 430.798.069-72, 
residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, n° 93-E, apartamento 02, 
centro. município de Chapecó-SC, Cep. 89.802-220, representada por sua 
bastante procuradora, VANIA GRAL IBRAHIM, brasileira, casada , empresária. 
portadora da carteira de identidade civil n° 1.611.613-5 SSP/SC e CPF 
n°.585.879.189-15, residente e domiciliada em Chapecó- SC, à Rua Sete de 
Setembro, 1 09-E, Apto. n° 201, centro, CEP 89.802-220, conforme Procuração 
registrada no Livro n°. 220, Folha n°.173. do 2° Tabelionato de Chapecó-SC, 
neste ato, o sócio Avelino Gral, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a 
totalidade das quotas, no montante de 11.898.645 (onze milhões, oitocentos e 
noventa e oito mil , seiscentos e quarenta e cinco) quotas, de que é detentor, no 
valor de R$ 11.898.645,00 (onze milhões, oitocentos e noventa e oito mil , 
seiscentos e quarenta e cinco reais), e, ainda, declarando e aceitando as partes, 
seus respectivos direitos e obrigações, dando-se mutuamente as partes a mais 
plena. geral, irrevogável e irretratável quitação pela cessão e transferência ora 
efetuada, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, seja a 
que titulo for. 
CLÁUSULA TERCEIRA - Tendo em vista a subscrição e integralização das 
quotas do sócio João Carlos Scopel, acima qualificado, na empresa KYRIA 
PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de 
Chapecó/SC, na Antonio Morandini, 802-D, Cep. 89.802-161, bairro Jardim Itália, 
inscrita no CNPJ n° 07.288.895/0001-50, com seu Estatuto Social devidamente 
arquivados na JUCESC sob n° 42300029602 em 22/03/2005, neste ato 
representado pelo seu presidente, JOÃO CARLOS SCOPEL, brasileiro, natural 
de Guaporé - RS, divorciado, nascido em 20/12/1956, administrador de 
Empresas, portador da carteira de identidade civil - RG n°. 12R-200.457, 
expedida pela SSP/SC e CPF n°. 249.647.869-00, residente e domiciliado em 
Chapecó - SC, à Rua Curitiba, 179, Apto. 301, Centro CEP 89.801 -340, neste 
ato, o sócio João Carlos Scopel, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a 

~:r~\) ~J Jf ~ ' ~~ 
~ 
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~~~o~ 1. 
AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, casado em reg ' d~~S ~.o.J--· ... •· 
Com~nhão _Univ~rsal d~ ~ens, nascido em 23/05/1943, empresário , port 1\ d~~ 
carteira de Identidade CIVIl- RG n°. 12R-564.024, expedida pelo SSP/SC '~ ~ 
n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em Chapecó- SC, à Rua Sete~§AVEL · 
Setembro, 93-E, Apto. 02, Centro, CEP 89.802-220, neste ato representado por ··· 
sua bastante procuradora, VANIA GRAL IBRAHIM, brasileira, casada, 
empresária, portadora da carteira de identidade civil n° 1. 611 .613-5 SSP/SC e 
CPF n°.585.879.189-15, residente e domiciliada em Chapecó- SC , à Rua Sete 
de Setembro, 109-E, Apto. n° 201, centro, CEP 89.802-220, conforme 
Procuração registrada no Livro n°. 220, Folha n° 173, do 2° Tabelionato de 
Chapecó-SC; JOÃO CARLOS SCOPEL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, 
divorciado, nascido em 20/12/1956, administrador de Empresas. portador da 
carteira de identidade civil- RG n°. 12R-200.457, expedida pela SSP/SC e CPF 
n°. 249.647.869-00, residente e domiciliado em Chapecó- SC, à Rua Curitiba, 
179, Apto. 301, Centro CEP 89.801-340; SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS 
SANTOS PERDONCINI, brasileira, natural Capanema - PR. casada em regime 
de comunhão parcial de bens. nascida em 19/04/1971, empresário, portador da 
carteira de identidade civil - RG n°. 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e CPF 
n°. 867.272.659-68, residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua Belo 
Horizonte, 809, Centro, CEP 85.802-010, Únicos sócios componentes da 
sociedade empresarial limitada, denominada ''ICAVEL VEiCULOS LTDA", com 
sede e domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Rodovia PR 483, n.0 

1771 , bairro Agua Branca, Cep 85.601-195, com contrato social , arquivado na 
M.M. Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41202682092, em 09.01 .1992, e 
ultima alteração sob o n°. 20117342645. em 29/09/2011 , e inscrita no CNPJ sob 
n°. 84.938.430/0001-49, resolvem alterar e consolidar seu contrato social 
primitivo e posteriores alterações e o fazem por este instrumento na melhor forma 
de direito e sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os sócios decidem aumentar o Capital Social de R$ 
9.540.000,00 (nove milhões, quinhentos e quarenta mil reais), para R$ 
29.235.000,00 (vinte e nove milhões. duzentos e trinta e cinco mil reais) com o 
aproveitamento das seguintes contas contábeis: RS 19.615.550,96 (dezenove 
milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e cinqüenta reais e noventa e seis 
centavos) correspondente ao saldo da conta de Lucros Acumulados; e R$ 
79.449,04 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro 
centavos) referente ao saldo da conta corrente de Juros de Capital Próprio, 
distribuído de forma proporcional a participação societária de cada sócio. 
Portanto, em função do aumento o capital passa a ter a seguinte demonstração: 

N° Quotas I 
15.289.905 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte 

% 
52,30 
40,70 

7,00 
100,00 

JAN. 2014 



DÉCIMA SÉTIMA AL TERACÃO DE CONTRATO SOCIAL c\ 1 u· 
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lucros ou perdas apuradas, salvo em disposição em contrário tomada p,ela~[;?.:-· ~~ 
unanimidade dos sócios. f · ~ ., • • 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá deliberar so e c a~_J~ ~ 
distribuição dos lucros apurados em balanços intermediários, podendo ta é~/ 
ser distribuídos mensalmente. de acordo com balanços globais levantados p .. CAVEL~~ a'\"-\ 
esse fim, à distribuição dos lucros será na proporção de sua participação no -
capital socia l ou de forma diferenciada através de ata de reunião, por 
unanimidade dos sócios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prejuízos ou perdas serão acumulados 
para compensação com lucros em exercícios futuros. ou suportados pelos sócios 
na proporção de sua participação no capital social, salvo disposição contrária 
tomada, através de ata de reunião, por unanimidade dos sócios~ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, 
abrir ou fechar fi lial, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observados os limites 
admitidos pela legislação do Imposto de Renda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de retirada, falecendo ou 
interditado qualquer sócio, ou de dissolução da sócia pessoa jurídica, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Não havendo 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. O mesmo procedimento será adotado em outro caso 
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A Assembléia dos sócios é o órgão 
soberano para as decisões mais importantes e reunir-se-ão ordinariamente uma 
vez por ano ou extraordinariamente, sempre que convocada pela administração 
da sociedade ou por qualquer um dos sócios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Assembléia Ordinária ocorrerá sempre no 
primeiro trimestre seguinte ao término do exercício fiscal e será convocada , por 
escrito. pelo administrador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Nesta 
Assembléia serão analisados e votados os Balanços da Sociedade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A Assembléia Extraordinária poderá ocorrer a 
qualquer momento, sempre que haja um fato relevante, podendo ser convocada 
pelo administrador ou por qualquer dos sócios. A convocação deverá ser feita por 
escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, descrevendo claramente a 
pauta dos assuntos a serem discutidos e votados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -A Assembléia Extraordinária deverá se reunir 
sempre que devam ser apreciados e votados os seguintes assuntos: 
1. Aquisição ou venda de participações em outras empresas; 
2. Aquisição ou venda de bens imóveis; 
3. Contratações de empréstimos e/ou financiamentos; 
4. Aumento de capita l; 
5. Constituição de garantias, fianças ; caução; avais; penhor mercantil ou 

hipotecas em operações de interesse da sociedade ou em sociedade de 
que participe como sócia, acionista ou quotista; e 

~~:~~~~Jeleva~ ~ 
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financeiras, onde este sócio pessoa física, tenha o comando quotista ou aci o . w.:, 
0~"9. ~ 

da holding." ~~- *'~L. · 
~LÁUSULA S~TIMA- A Cláus~la Décima ~erceira tem nova redação e p s a ;:i;i .' 
vigor da segumte forma: "CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Em ca o d~ :<.. ~ 
retirada, falecendo ou interditado qualquer sócio, ou de dissolução da · • ~ 
pessoa jurídica, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiro's~c~~L. · 
sucessores e o incapaz. Não havendo 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. O mesmo procedimento será adotado em 
outro caso em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA OITAVA- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Os sócios decidem, 
por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, regendo-se da 
seguinte forma e teor: 

ICAVEL VEICULOS L TOA 
CNPJ/MF N° 84.938.430/0001-49 NIRE 41202682092 

CONSOLIDAÇÃO 

CONTRATO SOCIAL 

KYRIA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de 
Chapecó/SC, na Antonio Morandini, 802-D, Cep. 89.802-161 , bairro Jardim Itália, 
inscrita no CNPJ n° 07.288.895/0001-50, com seu Estatuto Social devidamente 
arquivados na JUCESC sob n° 42300029602 em 22/03/2005 , neste ato 
representado pelo seu presidente, JOÃO CARLOS SCOPEL, brasileiro, natural 
de Guaporé - RS, divorciado, nascido em 20/12/1956, administrador de 
Empresas, portador da carteira de identidade civil - RG n°. 12R-200.457, 
expedida pela SSP/SC e CPF n°. 249.647.869-00, residente e domiciliado em 
Chapecó- SC, à Rua Curitiba, 179, Apto. 301 , Centro CEP 89.801-340, GRAL 
PARTICIPAÇÕES L TOA, sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de 
Chapecó/SC, na rua Sete de Setembro, n° 93-E, Cep. 89.802-220, centro, inscrita 
no CNPJ n° 14.794.918/0001-64, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na JUCESC sob NIRE n° 42204798820, neste ato representado pelos 
sócios administradores, AVEUNO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, 
casado em regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 23/05/1943, 
empresário, portador da carteira de identidade civil - RG n°. 12R-564.024, 
expedida pelo SSP/SC e CPF n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em 
Chapecó - SC, à Rua Sete de Setembro, 93-E, Apto. 02, Centro, CEP 89.802-
220, neste ato representado por sua bastante procuradora, VANIA GRAL 
IBRAHIM, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade civil 
n° 1.611.613-5 SSP/SC e CPF n°.585.879.189-15, residente e domiciliada em 
Chapecó - SC, á Rua Sete de Setembro, 1 09-E, Apto. n° 201, centro, CEP 
89.802-220, conforme Procuração registrada no Livro n°. 220, Folha n°.173, do 2° 
Tabelionato de Chapecó-SC e LEONDINA APPOLONIA VACARI GRAL, 
brasileira, natural de Soledade- RS, casada em regime de Comunhão Universal 

~ç ~SY' 25~9$~pr:sar~rte~a de identidade 



08/1212014 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ICAVEL VEICULOS LTDA 
CNPJ: 84.938.430/000149 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov .br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 12:48:42 do dia 08/12/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/06/2015. / 
Código de controle da certidão: 2250.07AF.8553.4B1E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:J/ww'w.receita.fazenda.gov.br/Apticacoes/ATSPO/Certidao/CndConjlJltalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=84938430000149&passagens=1&tipo=1 1/1 
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totalidade das quotas, no montante de 15.289.905 (quinze milhões, duzent §ie : v ~ ~ 
oitenta e nove mil , novecentas e cinco) quotas, de que é detentor, no valor d $ ' ;,;; o .......... t 

15.289.905,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e in\o ~~f ~- ...... .. 
reais) , e, ainda, declarando e aceitando as partes, seus respectivos direit ,~ · ·' .... .... :-lJ. 
?briga~ões, d~nd~-se mutuam:nte as parte~ a_ mais plena, geral, irrevogável -~~~AVE ~ 
1rretratavel qu1taçao pela cessao e transferenc1a ora efetuada, para nada ma1s ··· · 
reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, seja a que titulo for. 
CLÁUSULA QUARTA - Após as alterações definidas nas cláusulas primeira, 
segunda e terceira , a cláusula quinta do Contrato Social passa a ter a seguinte 
redação: "CLÁUSULA QUINTA- O capital social será de R$ 29.235.000,00 (vinte 
e nove milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais) divididos em 29.235.000 (vinte 
e nove milhões, duzentos e trinta e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios: 

Quotista N° Quotas Valor em R$ % 
KYRIA PARTICIPAÇOES S.A I 15.289.905 15.289.905,00 52,30 
GRAL PARTICIPAÇÓES L TOA. r 11.898.645 11.898.645,00 40,70 
SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS 
SANTOS PERDONCINI 2.046.450 2.046.450,00 7,00 
Total 29.235.000 29.235.000,00 100,00 

CLAUSULA QUINTA - Os soc1os aprovam a alteração no objeto soc1al da 
empresa com a inclusão da atividade de comércio a varejo de partes, peças 
e acessórios usados ou recondicionados para veículos automotores, a 
qual passa a ter a seguinte redação : " CLÁUSULA QUARTA- O objeto da 
sociedade é o COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E 
USADOS, COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
COMISSIONAMENTO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E COMÉRCIO A VAREJO 
DE PARTES 1 PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS OU RECONDICIONADOS, 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES." 
CLÁUSULA SEXTA - Fica acrescentado o parágrafo segundo na Cláusu a 
Sétima, com isso a referida cláusula passa a ter a seguinte redação: "CLÁUSULA 
SÉTIMA - As quotas de capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terce iros sem o consentimento unânime dos demais sócios, 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. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou 
retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo de 60 
(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na 
aquisição das mesmas. Caso nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o receb imento do aviso de que trata 
esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir suas quotas a 
terceiros. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não se aplica as condições estabelecidas no caput 
desta cláusula e no seu parágrafo primeiro, quando a cessão ou transferência da 
participação do sócio, enquanto pessoa física, for subscrita e integralizada numa 

~&;~~~r· c~ a~de 
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principal "Hotding" de instituições n~o 



econheco. por VERDADEIRA, a(s) a1>sinatura(s) de: 
'OAO :ARLOS SCO?EL. • •. .. . . .... . .. •. . . .. • . . . . .. . .. . 
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CAl_ A 
C.A.IXA ~CONÓM C.A. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8493843010002-20 

Razão Social: ICAVEL VEÍCULOS LTDA 

Endereço: BR BR 277 KM 5875 5875 BR I INDUSTRIAL I CASCAVEL I PR I 
85803-650 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/05/2015 a 31/05/2015 

Certificação Número: 2015050201435992189421 

Informação obtida em 18/05/2015, às 17:26:21. 

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

https:/twebp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5535703&VARPessoa=8151626&VARUf=PR&VARinscr=849.. . 1/1 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupekn 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO no 04212015 
DISPENSA DE LICITAÇÃO no 008/2015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 042/2015, Dispensa 
de Licitação n° 008/2015, que tem como objeto Serviços de Revisão em Ônibus Escolar, 
conforme especificação. 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Torna-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à empresa: 

"ICAVEL VEÍCULOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 84.938.430/0002-20, 
no valor total de R$-7.636,70 (Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Setenta 
Centavos)". 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Maio de 2.015. 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANiTtJ~~ 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527- l281- (44) 3527- 1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como os pareceres constantes do processo, poderá o Sr. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do Processo Licitatório 

n° 042/2015, Dispensa de Licitação n° 008/2015, tendo em vista a necessidade da 

Contratação do item, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Maio de 2.015. 

( 

~ ·'v~"'---\. ( ~ ' 

Dr. DIVONSIR G~F ---

OAB-PR no 4.05S 

I 
Assessor Jurídico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ I 

'"~ CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 042/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Pecas para Onibus Escolar. 

VALOR ESTIMADO - R$-7. 700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: 25 I 05 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

I I 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

,.)_ I f 

Visto: DATA: I I 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 11363- CEP 87.330-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Maio de 2.015. 

Ilmo. Sr. 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu-Pr. 

Solicito através deste, a Aquisição de Peças e Serviços de Revisão 
em Ônibus Escolar Volkswagen. 

Certo em poder contar com Vossa sempre pronta atenção, 
aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. 

Grato 

~ 

Secretaria Municipal de Transporte I Escolar 
Nova Cantu - Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

Nova Cantu ...... ./ ....... . ./2015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 


